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DIDASCALICON, CZYLI CO i IAKCZYTAC

Przedmorva

Wielu jest ludzi, ktÓri 'rn natura posk4piła zdolności tak bardzo,
ze nawet łatwe rzeczy mog4 oni Z trudem pojnrorl.ać S\q'nr umysłeln,
i wśrod nich s4, jak s4dzę' drva rodzaje' Jedni, śrr'iadomi S\\Iej tępotv,
mimo to waIcz4 o rviedzę z CałVm \\\'Siłkiem, na iaki iclr stać, i ci' .1zię
ki niestrudzonetnu trzymal]iu się tego zajęcta, Zasługuj4 na uzyskallie
- w \Wniku sĘ srvej \\Ioli - tego, czego by rr' żaden Sposob nie zdobv-
li rv uryrriku swei pracy. Inni jednak, ponieważ \\riedzą, iż są całkorr'icie
niezdolni poj4ć sprawy na,iwvżSze, zaniedbuj4 nawet rlajrlrniejsze i od-
poczywa'4C beztrosko \r/ Swej $,łasnej ospałości, trac4 światło prawdv
w na,iulazniejszych zagadniel]iach rvskutek odnrorrry nauczenia się tvch
najmr'riejszycir, ktore potrafiiiby zrozurnieć. O rrich nlorvi Psa]rnista:

,,Nie chcicli poj4ć, jak czynić dobrze'. '. Nie rr,iedzieć, jest borr,iem CZymś
zupełnie innym niz nie chcieć rviedzieć. Jeżeli nrianou,icie nicrt'iedza
jest słabością, to pogarda d]a rviedzy \\Ą/pł}ĄVa ze złejrvoli' Jest 1eszcze
inny rodzaj ludzi, ktoryclr natura \\,Vposazyła rr' zdolności i ukazała
im łatw4 drogę do prawdy. I chociaz uwzględniny r6zny stopie Spraw-
ności ich rozllmu, nie odznaczaj4 się oni jednak takę sam4 crlotq czy rt'ol4
rozwijania przvrodzotlego rozs4clkl| przez ćrriczenia i r-rar'rkę. \Y/ielu
jest nliędzy nimi takiclr , ktorzy u\\/ikła\\.Szy się rr' sprarr1' i zejęcia tcgo

śrr'iata bardziej niż potrzeba b4dź uległsz]/ wadon i zachciankorrr ciała'
grzebię rv ziemi boski talent i r'rie szukaj4 w nim ani owocu rn4drości, ani
pożytku z dobrej pracy; Są oni Z pe\\.nośCi4 obrzydliwi. Innynr znorv brak
roclzinnych dobr i skronrnv dochod pornniejszaj4 sposobność do natlki.
Nie sądzimv jednak, żcby lnogło to ich cilkorr.icie r.rsprawiedlirvić, po-
niert'az nozna zobaczyć rr'ielu, ktorzy trudz4 się, głoclni, Spragnieni i na.
dz1', i zdobvrvaj4 or','oce lr,iedzy. Inaczej bort,'ierl rna się rzccz Z tyln, kto
nie ,iest zdolrry lub' bv rzec słrrsziriej, konlir ilauka przvchodzi z duzyn
trudem, a inaczej z tyln, ktory jest zdolny' alc nie chce wie<]zieć. l tak,
jak bardziej chrvalebne jest zdobyr,vać m4drość Sanryl]l rvysiłkiem, nin]o
brakr"r rr,szelkich zasobolr'' tak też z pervnościąt jest bardziej obrzycllirve
br'ć zdolnynr, opłyrvać r'"' dobra i gnuśnieć rr' lcnistwie .

Drvie sę rzeczy, clzięki ktÓrym człorviek zdobyrva u.iedzę' a nriano-
wicie czytanie i rozmyślrrnie Czytanie jcst pienvsze rv kształceniu i o nim
traktuje ta księga, dając zalecenia dotyczące Czytani^. Alborviern sLItrzy
zaleccnia szczegÓlnie potrzebne przy Czyt^oiu: po pienvsze, rr'iedzieć,
co się powinno czyać; po drugie, rv jakim porz4dku powinno się czytać,
to znaczy - Co najpienv' a co potem; po trzecie, w jaki sposÓb powin.
no się czytać. W księdze tej nrorvi się o rr'szystkich trzech zaleceniach
po kolei. Kształci ona czytelnika zarÓwno w pismaclr śrvieckich, jak
i rr.Piśmie śrv.' dlatego dzieli się na drvie części, z ktorych kazda Zawie.
ra trzy dziah' V pieru'szcj części poucza czytelnika dzieł naukorr,ych'
rv drugiej - czy.telnika Pisma śrr'.. uczy zaś pokazując. Co trzeba czyać,
rv jakim porzędku i u'jaki Sposob. Jednakże, aby poznać, co trzeba
czytać lub co szczegÓlnie powinno się czytarć, w pienr'szej części prze-
cle rr'szystkim nlou'i się o pochodzenir-l \\'szystkich naltk' a następn-ie
przedstar'r'ia ich opis i podział (to znaczy, rv jaki sposob kazda nauka
albo zarviera inn4, albo sama jest w innej Zawarta), dzieI4c tak filozofię
od sirmego szCZ,ytuw doł, az do najnizszych członÓw' Następnie rr,ylicza
się autororv dzieł naukowych, a potem rvyjaśnia, ktorc z nich szcze.
golnie trzeba czytać, rvyjarviaj4c porz4dek i sposÓb Czytania. Na ko.
niec studiuj4cym objaśnra się, jak na\ezy zyć,itakoto koóczy się część
pie nr''sza. w części drugiej określa się, jakie pisma porvinny być zrr,ane
boskirni, a następnie liczbę i porządek Bożych ksi4g, ich autorow, oraz
rvvjaśnia nazu,y tych ksi4g. Następnie ukazuje się pewne bardzo waznc
rr'łaścirr,ości Pisma śrv' Potenr pollcza się, jak Pisno śrr.' rvinien CzytaćI  P s  i 5 ( 1 6 ) . 1
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ten, kto Szuka u/ nim naprarrry SwVCh obyczajÓrv i lr4aścirr'ego kształtr,r

zycia. Na koniec poucza się człorr'ieka, ktÓry czyta Pismo śrr'. z miłości

dla wiedzy' i tak r6tr'nież druga część dobicga korica.

Księga pierwsza

Rozdział I

O pochodzeniu nauk

Poś16d wszystkiCh poządanych rzeczy pie nvszą jest m4drość. rv kto.

rej zalr,arta jest forma doskonałego dobra' M4drośc. ośrvieca człorvieka,
aby mÓgł poznać Samego siebie' byłby on bowiem podobny do innych

stworzeri, gdyby rrie rozur'niał, ze został uczyniony nad u'szystkie inne .

Ale jego nieśmiertelny ulnysł, oślviecony m4drości4, ujrzał srr'4 rvłasn4

zasadę i poznał, jak niestosorvne b;'łoby poszukirr'ante czegokolwiek
na zewn4trz siebie . kiedy tc'l, co jest rv nim Samym, nroże bvć uJ,Starcza.
j4ce. Napisano na trÓjnogu Apolla: ,,glloti seautolt,. , to znaczy ,,pozna j

Samego siebie'', ponieważ, bez rv4tpienia, jeśli człor'' ' iek nie zapomniał
Swego pochodzerria, musiał poznac. ze nicz'vm jest u'szystko, co podle.
ga zmianie. Vedług przyjętego lł.środ filozoiÓw pogl4du' dlrsza została

złozona Ze wszystkich części natury. I Tinajos Piatona ukształtorvał
entelechię z substancji, zarazem podzielnej i niepodzielnej, i podob.

nie z natury, ktÓra jest mieszanin4 jedności i rożnorodrrości, aby tvnr

samym określić wszechświat. Albowiem entelechia ogarnia nie tylko
elementy, lecz i rvszystkie rzeczy z nich zrobione, gdyż dzięki srvcj
ir l te l igcncj i  po1nluje nięrr. idzialne przyCzyny rzęczv i  przez zmysłorvc

wruzęnia odciska widzialne formy istniej4cych rZeCZy. Podzielna' zbie.
ra ruch w biiźniacze sfery' czy borviem zmysłem zmierza ktl rzeczonr
widzialnym , czy rez dzięki inteligencji rr'znosi się ku rzeczotn nierr,i.

dzialnym, przez ich pojnowanie kr4ży rvok6ł, rysując sobie podobieri-

Stwo rzeczy; i tak oto jeden i ten sam umysł' obejmuj4c rozumieniem
rvszystkie rzęCzy,jest dostoso\\'any do każdej substarrcji i natury dzięki
temr.r, iż pfzedstawia rv sobie ich obrazorr'e podobie strr'o. Pitagorejska
nauka głosiła, ze podobne rnoże poj4ć jedynie podobne : ttrk rvięc, dusza

Dt: , l , t r ,  t f t r r , t t ,  r  , l  l t  c ,  t  1n l :  ,  : l  ! , t ,

rozunlna nie nrogłaby lr'zaden sposob pojąć rr'szystkich rzecz1'' jeśliby

sama nie była uhr'orzona z nich wSZystkich, lub, 1ak mor'' ' i pervicl1 autor:
zienrię pojnrujenry zierrrskościi1, ogieri _ płoll l icrl ietl-l, 1lłl,n - rr' i lgociq,
pou'ietrze - naszym oddechemt.

Nie pou,inr.riśnly jednak urvazać, zc 1udzic najbardzicj biegli rr' zna-
jonrości natllr rZecZ,V sqdzq, iz byt prosty Q:sclttia sintplcx) rv iakikol-
rviek sposÓb rozci4ga się na części i lościorr'e' Trr' ierdz4 oni raczcj. aby
jaśniej przedstalł,ić jego cuclorr,n4 rvładzę, ze zarvięra on wszystkie na-
tLlry rzeczv, nie rv poł4czenitr jednak. ale rv zasadzie połączerria. Albo-
rviem jest nie do pomyślenia, aby podobietistrt.o rzcczy przychodziło
do duszy Z zewn4trz; przecirvnie, ona po;mujc je rt, sobie i dzięki srvej
naturalnej nlocy oraz rr.łasnei zdolności. Iak Warrorr nrorvi rt, Periphy-
siott): niękazda zrniana przychodzi clo rzeczr' z ze\\,Dątrz i rv tlrki spo-
sob, ze zmieniając się, kotliecznie traci ona coś, co mizrła albo otrz1'nlujc
z zęwnĄtrz coś odmiennego' Czego nie nriała przedte nr. Widzirl l i,, jak

ściana, dzięki pochodz4ce j Z Zewn4trz formie takiego czy innego obra.
zu, otrzymule podobierist\\'o [rzeczl'J . Kicdy jednak mincerz odciska
kształt rv metalu, metal, będ4c sam jcclr'rą rzccz4. zaczyna przedstawiać
rzecz innq, rvskutęk nie Zewnętrznej, ale u4asnej, rr4aścirvej sobie na-
turalnej zdoiności. w taki sam sposÓb nożna polr' iedzieć o r-rtnyśle,
u' ktorynr zostaĘ odciśnięte podobieristrr'a rr,szystkich rzeczy, Ze o11
j e s t rvszvstkimi rzeczami i otrzymu,e od nich srvoje złożenie , ale rl ie cał-
kou'icie, jedynie intelektualrrie i potencjalnie . I to jest właśnie przi.rvile,i
naszej natury, ktorv u,szyscy rr' sposob naturil in\'posiadaj4 rr. rÓrvtrej
nrierze, ale nie \\/SZ\tScy jednrrkorr'o z niego korzystaj4' A]borvien urnysł'
otępiony przez cielesne nanriętności i przez zlnysłorr.e fornry rr'abiony
na zewn4trZ siebie , zapomnirrł, czyrn bvł, i nie panlięta;4c srvcj oc]mien.
ności, rr,ierzy, iż nie nla nic ponadto, co rvidzialrle ' Naprarr' ia rras jednak

nauka, takze dzięki nicj mozemy rozpoznać naSZą nattlrę i nauczyć się
nic szukać na Zewn4trz tego' Co lnozetl]y znaleźć w nas sarrryclr. Na1.
rr'yższym pocieszetrienr rr, zyciu jest borvienr poszukirvanie nri1drości:
ten, kto j4znajdzie , jest szczęślirr'y, ktoj4 rla _ błogosłalviony'

: .filll,taus, 
a Calcilo 1rattsla/us crllltlllt,n!drioEltt,t:ltl!ruĆttłs, konl. LI, s. 100.

'  Nie istn ieje c]z ieło \\ .arrot le pc l<l  tvrt l  tvtułenl;  tytuł tcrr  n loże s l tge rorr .eć'  że cho
tlzi ct Pt,riph1'scon .ll:rtlt llriuger-rv.
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Rozdział II

o t1'm, ze f i|ozofta jest poszuki$'aniel l l  m4drości

Pitagoras był plerrvszym, ktory naz\\rał poszukiwanie mqdrości
filozofią i pragn4ł sam być nazywany pbilosopbrls' rvcześniej borvienr
filclzofÓw nazy.wano sophtli, Co oznacza.' m4drzy lu<]zie. Pięknie nazrvał
on poszuki\I/aczv prarr,d,v nie nędrcanri, lecz miłośnikami m4drości,
gdyz z pewrrością cała prarvda leży tak głęboko ukryta, ze unrysł' nawet
najżarlirviej j4 miłuj4cy i najusilniej staraj4cy się o jej zdobycie, moze
j+ pojqć ;e<1ynie z ntljxrryższ'vn trudem. Pitagoras określił filozofię, jako

naukę o rzeczach, ktore prarvdziwie istniejq i 'q Same Z siebie obda.
rzone niezt-lrienn4 substancj4. Jest więc filozofia miłości4 i d4żeniem
do m4drości, i w pewien sposob przyjaźni4 z niq; nr4drość ta nie do-
tyczy jednak jakichś narzędzl' b4dź rr'iedzy i zręczności lv jakimś rze-
mioślc. ale m4drośc orr 'a '  niczego nie pragn4c' jest Z}ĄĘ'm umysłem
i pienvotnym, jedynyrn wzorcem wszystkich rzeczy, Ta miłość mądro-
ści, co lvięcej, jest ośrt.ieceniem inteligencji duszy przez Czyst4mqdrość,
i w peu'ien sposÓb - odrvołaniern się do niej tejże inteligencji, tak iż
mozna by uznać poszukiwanie m4drości za przyjaź z boskości4 i czy.
stym umysłem. Ta m4drość obdarza'rv rozny sposÓb dusze dobrodziej-
strvami srvej własnej boskości i przyr'u'raca im siłę i czystość ich natury.
W ten sposob rodzi się prarvda teorii i nyśli oraz ślr,ięta i czysta nieu'in.
ność działania. Ponierr,'az zaś to najrr'spanialsze dobro fiiozofii zostało
przygotowane dla ludzkiej duszy, musimy, dla porzqdkg 11,ykładu, roz-
pocz4ć od rvładz duszy'

Rozdział III

o potrojrreJ rvładzy dusz1' i o tym,

że tylko człorviek został obdarzony rozumem

władza dttszy rr'clz1łvionych ciałach jest trojakiego rodzaju: jedna

zapervnia życie, tak ze ciało przybicra na sile od llomentu narodzil. l

i żyjc dalej, clzięki l.clz)lr' ieniu; drtlga dostarcza os4du zn'rysłorvcgo;

Dirltt:t'rtltutt, c;t,li tr,, i jak ci,,'tat 28)

trzecia dotr'czi ' um1.słu i rozunltt' Zadanierl picnr,szej z nich jest trvo-
rzenie, odzyrvianic i podtrzynrr,rvanie ciał' nic l l la ona tric .,vspÓlrrego
z osądem zmysłorr, bądź rozurnu. -Jest to ta Sama siła zvciorva, ktora
podtrzymuje rorr.tl iez rozrost trarrl i clrzer'"' oraz \łrSZ\,Stkiego, Co l]loc.
no zakorzenione tr' zicrni. Druga jest funkcj4 złozonz1 i poł4czoną,
posługujęc4 się pienr'sz4; rvydajc olra osąd rozncgo rodzajLr o takich
rzeczach, ktore jest rr, statlie pojać. Każdc borr,iem zv,ierzę oildirrzone
zmysłorr,ym postrzeganiern podobnie się rodzi, rośnic i przi 'jrnLrjc po-
karm; znrvsłi', jakie ma, S4 rozne i jest ich pięć. St4d to, co się odżyg.i2
jedynie, nie odczurr'tl; to zaś, Co moze odczurvać, rort'nież się oclzyrr,ia
i te1 rvłaśnie lvładzv dusz1' [zmysłorvei] podlega lr.ładza, pozrr,lrll,j4ca
na narodzit.ty i rozrr.oj zi 'cia. Ponadto Stworzenia, obdarzotre ztnysłanri,
nie t,vlko chr'"vtaj4 forll.t1' rZeCz.Y, jakie oddziałuj4 na nie, kiedy sarne
rzęCzv s4 obcc l lc .  l t le  nart ' t  t  \\ ' te( lv .  gdy 1 l rzet lmic l t  zost l tn ic  t rsLtt l ięty,
potrafią zachorr.ać obrazv fornr zn-rysłO11'ych i odtrvorzyć je rr' panrię-
ci. Każde srtt,orzenie, odporviednio do srr'ych zdolności, zachorvuje
takie obrazy nniej lub bardziej tnr.ale. Otrzvmuje je jednak niejasne
i ponieszane i r'rie potrafi ich ł4czvć ani porz4dkor,vać; zirpatniętując
je rvszvstkie, nie pamięta ich z jednakorv4 wyrazistości4, a raz zaL)o-
mniarvszy, nie umie przwvołać ich z powrotern. Nie ma rÓrvniez zttdnej
rr' iedzy o przyszłości. Trzecia rr'ładza duszy podporz4dkorr' 'uje sobie
rvładzę wegetaty\\Ąl4 i zmysłorv4, i uzyrva ich jako srvoich służcbnych'
Całkorr'icie polega na rozumie i rozrvaza najpervniejsze rr.nioski płyn4ce
z rZęCZy obecnvch albo skupia się na rzeczach nieobecnycl-r, albo bada
rzeczy nieznane' Ta rvładza dana jest jedynie rocizajorr,i ludzkiemu.
ona nie tylko dostarcza yx,razeó' i obrazÓw zmysłorr,vch doskonałych
i uporządkorvanych, ale dzięki pełncnu aktorvi pojmorvania, 1r,yjaśnia
i potrr' ierdza to, Co obrazy jecl1'nie podporviadaja. .Jak już porviedzia-
no, te;. boskie; naturze nie rvystarcza rr' icdza o rzeczach znysłouych'
jest rÓrruież zdolna, ut\\'orzFvszy ich obrazy, nazt'"'ać rzcczy nieobec-
ne, a to, co pojęła S\\IVm rozLllnem, r'"y;.aśnić odpowiednio ułozonyrli
słor' '.ami. Naturze jej bolr,iem jest rvłaścirvę przęz rzeczy ZDanę szukać
poznania :ZęCZ\] nicznan1'ch i mttsi rr' iedzie ć nie tylko, czy coś istnie,jc,
]ecz także co to ;.est, jakie jest orttz dltlczego jest. Ta potrÓjna funkcja
duszv, jak 1uż porviedziano' jcst rr,vjąt|.g1yyll l uprzi 'rr' i lejowaniem natury
człorr' iekir' ktÓrego c]uszv nic brakuje rr.ładzy inteligencji. I)zięki terlu
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dusza jego rozwija pra\Viclłowo owę \r4adzę rv CZte rccll dziedzinach:
już to bacla, czy jakaś rzecz istnicje, już to, przekona\\'Szv się o jej ist.
nieniu, upcwnia się o jcj naturze; kiedy zdobędzie rł,iedzę rr. obu tych
krvestiach, bada rvłaści\\,ośCi rzeczv i rr'reszcie przypadłości, bv na ko-
niec, rviedzqc to rvszystko, dalej badać i racjonalnie szukać rrryjaśnienia,
cllaczego dana rzecz istnieje. Ponierr,aż rvięc działanie umysłu człou,ieka
polega na tym, ze zawszc albo pojmuje rzcczl, obecne albo nieobecne ,
albo odkryrva i bada rZęCz'y nieznane , drva s4 przedmioty, do ktorych
sprowaclza się cały rvysiłek rvładzy duszy rozumnej: jeden to poznawa-
nie natur rzeczy przez badanie rozumorve , drr-rgi zaś - przejście o<l rvie.
clzy rvcześniej zdobytej clo pou,agi moralnego postęporr'ania.

Rozdział IV

o tym, jakie zagadnienia należ4 c]o filozofii

Widzę, ze tok wykładu prorvadzi nas właśnie do iabiryntu bez rr,Yj-
ścia, jednak to nie zarviłość słÓrv, lecz niezrozuniały przedrniot przy-
nosi nam te trudności. Poniervaż podjęliśmy się morvienia o d4żeniu
do rn4drości i ustaliliśmy, ze d4zenie to jest rvłaścilr'e jedynie ludziom'
z racji wyj4tkowego uprzr'rvilejorvania ich naturv, musinly teraz kon-
seku'entnie prz5,j4c, iż m4drość jest srvego rodzaju rvłodarzem całego
naszego postępowania. Albolviem, podczas gdy rratura zw,ierzqt, nie-
kierowana os4dern rozumu' dział'ajedynie pod rvpĄ.ivem wraze zmy-
słowych, i czy to rv gonitu'ie, czy ucieczce, korzysta z rozeznania płyna-
cego nie z unlysłu, aie z niby ślepej skłorrności ciała, to działanie dusz1'
rozumnej nie wynika zc śiepego poz4dania, aie jest Za\\'Sze poprzedzone
os4dem m4drości' Jeżeii to uznamy za prarvdę, to mozemv porviedzieć,
że nie tylko studia nad naturą rzęCzy lub nad postępowaniem moral-
nym, ale rÓrvnież to' co rvi4ze się z rac;.onalllym roztt,azaniem wsz}'St.
kich ludzkich działari, nalezy z rovn4słuszności4 do fi]ozofii' Idqc dalej,
mozemy podać tak4 definicję filozofii: filozofia 1est nauką o rr'szr,stkich
rzeczach ludzkiclr i boskich, badajqc4 je lv sposob rozulTlowy. Nie po-
rvinno się przy tvm odrzucać tego, co porr'icdziarro rvyżej, iz f1\ozofia
jest umiłorr'anien rnądrości i d4zenierrr do niej - nic chodzi tu Iednak
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o taką rnądrość, p,5'2 1ryraza się w posługirł'aniu się narzęclziami, jak
na przykład buclorr'nictrr,o, rolnictrr'o cz1. inna działalrrość tego rodzaju,
lecz o takq, ktora jest picnvort,Zorclt.l rZcCZ\,' To satllo clzi ltłutric nloże
nalezeć do fi lozofii, jako dotycz4ce roZ\VaZa rozumorvyclł i nroze zo-
stać z niej rrr,kluczone ze rr'zględu na rrrykotlyrvanie sanrej czynności.
I tak, na przykład, zgodnie z tym, co pcxviedzieliśmy, tcoria uprarvy
roli należ-v do filozofa' Sama upra\\'a - do rvieśniaka' Potladto, \Ę/twory
rzemieślnika, clrociaż nie s4 naturaltre, nattrrę 1ecinak naśiaduj4 i srvoirni
przykładani naśladu'qc formę natufy, rvy, razaj4j4 rozumorr'o. Widzisz
teraz, z jakiego port,odu rozci4gnęliśnly fi lozofię na v'szystki c CZ\|Dy
ludzi: chodzi o to, bv rvszystkie części Il lozofii oclporr,iadały ściślc roż.
noroclności rzęCzy, ktore objęło or,u,o rozci4grlięcie.

Rozdział V

O pochodzeniu teorii, praktl'ki i mechaniki

We rvszystkiclr ludzkich działaniach iub d4żeniach, kierorvan1,ch
przez mqdrość, cel i zamvsł porr,inny zmieruać I>4dź to do napratrvie-
nia całości naszej natury, bądź to do złagodzenia tych słabości, ktorym
ulega nasze doczesne życie. Co ].rrz porr'iedziałem, povtÓrzę xrryraźniej'
W człorvieku mieści się dobro i zło, natura i rr'ystępek. Dobro' poniewaz
jest nasz4 natllr4, poniewaz uJegło zepsuciu, poniervaz zostało pornrriej.
Szone _ \'Ąlmaga odnorr,y. Zło, ponierr'aż jest rrrystępkiem i zepsucietl,
a nie jest natur4 _ porvinno być usunięte; jeśli zaś rrie mozna go usu-
nąć całkou'icie, trzeba je przynajmniej osłabić odporviednirn środkiern.
Tojest nasze na;.rr,azntejsze zadanie: naprau.ienie natury i usunięcie ska-
zy'Pełnia ludzkiej natury moze być osi4gnięta rr'du'ojaki sposob: przez
rviedzę i cnotę, rr' ktorych uzewnętfznia się nasze jedyne podobieristrr,o
do uryzszych i boskich substancji. Człorviek borviem nie ma natury pro.
stej, lecz złozon4, i jest nieśmiertelny dzięki tej iepszej części, y>rzezktor4,
aby rze cz rr'y razić jaśnlcj,rr' ogÓle j e s t. Część clruga zaś - część nietnvała,
poznaj4ca ,jedi'nie poznaniem zmysłou,1'ln, sprarr.ia, ze człorr,iek jest pod-
dany śrnierci i zmianie, i t1'le raz1. ginie, ilekroć traci srr,e ciało. T.a część
;est najniżej rr' hierarcl'rii rzeczy rnającvcl.r srr.oj pocz4tek i konie c'
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Rozdział VI

O trzech rodzajach rzeczv

S4 rzeczy, ktore nie nrai4 poCz4tku ani kotlca, i te tlaz1rvamy rr' iccz-

nyrli; inne rnajq pocz4tek, ale koniec ich rl ie ograniCZa - one nosZ4

llźlzwę niezrniennyclr; są ponadto rzeczy maj4ce i pocz4tek, i koniec _

to s4 tzcczy [znie nne], podlegaj4ce działaniu CZaSu' Vśrod pie nr'szych
istnienie (essc) nie jest oddzielone od istoty (zrl quod ast), co ozn^cza,
ze w nich przyczy:7a i skrrtek nie r6zni4 się od siebic i ze srvojq substan-

cję czerpi4 nie z zerr'n4trz,Ięcz z siebie, tak zejest ten sanl jeden Rodzic
i Trr,Órca śrviata' Rodzaj fZeCZy, rv ktorych istnierl ie i istota s4 rozdzie.
lone, to znaczy, ktÓre zaczvnaj4 istnieć dzięki zasadzte roznej od sie-
bie i rlaj4 istnierrie poprzeclzonę 51y4 prZ}Czyl-l4_ tell rodzaj to natura,
zarvierajeicłr cały śrr'iat i dziel4ca się na drr,ie części' .Tcclrr4 trr'orz4 byty.
ktorc h i r ' r lc  is tn icn ic  od srr1 'ch p icnr 'of  n i 'ch przr 'cz) 'n '  n ie otrZ\ ' l ) ]u i4
ruchr.r od czegokolrr'iek poruszajqceg,o się, ale na l.noc}'rr1'roku boskiej
wol i .  i  raz pou'sta j i1c.  pozosta i ,1 n iczn l ietrnc.  s 'o lnc od krcstr  i  zn iszczcnia
- tak istniej4ce substancje Grecy nazywaj4 oust|ai; S4 to \\.Szystkie ciała
świata nadksiężycowego, ktore zrr.4 się boskini dlatego, iż nie podlega-
jązmianie. Druga część natury, to trzeci rodzaj rzecz'\|, majqcych zarolv-
no początek, jak i koniec, otrzyrnuj4cych istnienie nie dzięki l '",łasnej
mocy' lecz dzięki działaniu natury' Pou,staj4 onę lla zicrni, rr' śrviecie
po<Jksiężycorr,ym, rvskutek ruchu trvÓrczego ognia' kto11, rr,i'syła pe\\/-
n4 moc pobudzaj4cę do istnienia rzeczy ztly5}g11,ę. O nich to morvi
się, ze nic rr' śrviecie nie ginie, byt bowiem nie moze ulec zniszczeniu.
Nie byt bolviem przemija, ale fornrv' Kiedy nrÓrvi się, ze forma prze-

mija, nie nalezy przęz to rozunrie ć' ze jakaś rzecz istniej4ca ginie całko-
rvicie i traci su,Ój byt, lecz raczej, iz zmienia się rr, rozny sposÓb: albo
zł'4czone staje się rozdzielone, albo rozdzielone ł4czy się ze sob4, albo
to, co było tu _ przemieszcza się tan, albo to, co było rr,Órvczas, tnva
znowu potem. W tych rvszystkicl-r przvpadkach istnienie nie ponosi

uszczerbku. o trzecin.r rodzaju rZeCZ\J nlorr,i się: \\/SZyStko, co porr'staje ,
tlpada, wszystko, co rozrr' ija się, marnieje; koniec nie jest borviern obcy
zadnemu dziełu llattlry t-t'raj4cerr.lu pocz4tek. o drugin raz 1eszcze.. ,,l:'tc

rl-
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Z nlczego nle powstanie i rr' nic się r"i ie ztrl ieni' 'r ' gdyż cała natura tycl.l
rzeczy na zarorr't 'to pienr'szt1 przyCzynę, jak i nieznlienne trw.rnie. I po.
nott'nie o trzecirl.t rodzajr-r: ,,Pou,raca do nicości to, Co było niczyll ' ' ' .
A'lborr,iem tak, jak kazdc dzieło natury przepĘlr'a rr, czasie ocl srvej
rrkrytej przyCzv|7\,do urzeczy'rr.istnier.ria, poclobnie dzieje się, gdy rzccz
ulega zniszczetliu rr, czasie - powraca rvtecly tanl, sk4d przybyła.

Rozdział VII

o śrviecie nad. i podksiężt'cou'ym

Z tych polr'odorr'matenatycy podzicli l i ślr' iat na drr' ic części: nlia-

!orr'icie na część porr,yżej sfery księżvca i na częśćlez4cq porrizcj rriej.
Su'iat nadksięzvcor'",}' z tej przyczyny' ze \\,Szvstko rv nim zostało uStano-
rvione przez pienr'otne prarr.o, naztt'ali natur4, śrviat zaś podksiężycorr,y
_ dziełern naturv, to znaczy dziełem śrviata rr.yższego, poniervaz \\,SZySt-
kie rodza je istot żyj 4cych nizej, zvj4 dzięki p romien iorvaniu zyciod a jr're-
go ducha, z uryzyn przyjmuj4c nieu'idzialnvrn ruchem rvypromieniorva.
ny pokarm, i u'zrastaj4 nie tylko z racji 511,ych narołzin, alc i dlatego,
ze zycie ich jest podtrzynryrvane o\\T/m pokarnem' Srviat nadksięzyco
rrry nazrvaii rorr'nież czasem' z porvodu biegu i ruchu znajduj4cych się
w nim ciał niebieskich, a świat niższy - cZaSo$VYm, ponieważ porusza
się on zgodnie z ruchem świata \\ryZszego. Ponaclto, śrviatu nadksię-
zycowemu' dla jego rr' iecznego światła i spokojnej ciszy, nadali nazwę
ely.rt.uru, śrt' iatu nizszetnu zaś, z porvodu jego niestałości i nieustaj4cej
zmienności rZeCZy - infernuru. O tym u'szvstkin porviedzieiiśmy nieccl
rvięcej, aby v1'jaśnić' jak człorviek podlega konieczności rv tej części,
przezkt6r4 uczestniczy rr, zmienności, rr'tej zaś' ktÓra |est nieśrnicrtel-
na, jest podobny boskości. Z tego mozna r'u1rr,t-lioskorr' ać, jak to już rvy-
zej pou,iedziano, ze celcm u,szystkich czynciu'ludzkich jest albo odr-ra-
rvianie \łr nas podobieóstrr'a boskiego obrazu, albo pośrr,ięcenie urr'.rgi

ł Pcrsjusz,.!a/-r 'y-r., III,8.ł, s. l0;1
t N{eximianus. Eiegia 1.222, s.: Pot,tdc Latitt i  i\I ittt.tt.t,s, t. V], Ch. \{'cmsclor.f
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konieczności tego zycia, ktore irr.r łatrvtej rnozc być clotkr'rięte niesZCZęS-

ciem, tyll l bardziej pragnie Się StrZeC i chronić.

Rozdział VIII

o t1'ln, \\'cz.Vll l człorr.iek jcst podoblly'Bogu

W cJrvojaki sposob l-Dozlla odnirrr,iać boskie podobieósnr'o \\r Czło\\'ie-

ku, mizrnowi cie przez roz\\/ażanie prau,dy i prakt1,korr'anie cnot. Człorviek

bowien jcst podobny Bogu, będ4c nądry i sprarr.ied1ilr'1', chociaz mądrość

i sprar'"'icc1lir'vość Boza jcst niezmienna, ludzka zaś - zl-llienna. Pośrod dzia.

łaó, ktore s}użą konieczności naszego Zycia, możem},\\ymienić trzy rodza-
je: dziilana, nraj4ce na ce]u zdobycie poż1tvienia, dziilanla broni4ce nas

przedzagrozeniatni' mog4cyrli nadejść Zzęwn4trz,i<]ziałania dostarczaj4-

ce środkow przeciw nieszczęścionr' ktÓre juz nas dotknę{'. Kiedy d4zymy

do odnorvy naszej natury, jest to cz1,nBozy, gdy zaś zaspoka-jamy potrzeby

naszej słabej części - ludzki. Każde działanie jest rvtęc a]bo boskie, albo

ludzkie' To pienr.sze, ponierr''az pochodzi z gory, możemy prarr'idłorvo

nazlr,ać zdolności4 pojmowarria (intelligentia); to drugie, zlrĄ4zane Ztym,

co nizsze, Wymaga jakby pervnej racly, nazywany je rr'ieclzq (scielltia).Prze-

to, jeśli n.r4drość, jak uyżej porviedziano' Czuwa nad rr'szystkimi naszymi

rozumouymi poczynaniami, konsekrventnie trzeba przvj4ć, iz zalviera ona

drvie części: inteligencję i rviedzę. Zkolei inteligencja, ponierr'az rvi4źe się

z baclaniem prarł,dy i rozsl,azaniem obyczaj rv, dzieli się drr,ojako: na część

teoretyczn4, czyli spekulatFvn4 oraz praktyczn4, czvli dziil.aj4cą, ktor4

zrviemy etyką' czyli nauk4 moriln4. \Viedza natomiast, ktÓrej celem s4 je-

dvnic lu<]zkie dzieła' nźlzy\\/a się mechanik4, czyli frr.iedzęJ naśladorr'czą.

Rozdział IX

o trzech rodzajach dzieł

Z trzecll rodzajÓrr' dzieł, jec1rro jest dziełerl Boge, drugie - natur},',
trzecic - rzcrnieślrika' naślaclLljź}Cego naturę' Dzicło Boga to strr'orzctric

ŁL.
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tego, czego nie było, stąd czytamy; ,,Na poczętku Bog stworzył niebo
i ziemię,'('' Dzieło natury polega na przeniesieniu do rzeczyrvistości tego,
co ukrvte, stąd czltamy: ,,Niechaj ziemia r',yda rośliny zielone '' itd'7 Dzieło
rzcnieślnika jest to ł4czcnl'e z sobą rzeczy rozdzielonych, bądź rozdzie-
larue poł4czonych, stąd cz1tarny: ,'i zrobili sobie przepaski,'8. Ąbowierrr
ziemia nie moze strr,orzyć nieba ani człor','iek. niezdolny dodać nawet
piędzi do srvej rvielkości, nie moze zrodzić roślin' Między tymi dziełalni,
dzieło ludzkie, jako jedynie naś]adownictwo natury, słusznie nźrz)rł,il Się
mechanicznvm, cz1'li naśladou'czym, podobnie rr1rtrych nazywa Się ,,me-
chanicznym'' kluczen. Prześledzenie rv szczegołach,jak dzieło rzemieśirri.
ka naśladuje naturę, jest długim i trudnym zadanien. Pokażemy to krÓtko
na przykładzie: kto pos4g robi - przvpatnrje się człowiekou,i, kto dom
buduje - spogl4da na 96rę, jak bowiem mowi prorok: ,,Ty zdroje kieru,jesz
do strumieni, co pośrÓd gÓr się s4czą,,9;jak grzbiety gorskie niezatrzymuj4
rvody, taktez dom porvinien być zbudowany na jakimś wysokim wzgorzu,
aby rnÓgł bezpiecznie rrytrzymać szalej4ce ..l"''y. Ten, kto pierwszy wyna.
lazł odzienie, rozwaza).,jak rvszystko, co \f,'zrasta, ma własne okrycia, dzięki
ktorym broni się przed szkod4. Kora otacza drzervo, piÓra chroni4 ptaka,
łuska okryrt'a rybę, orvca odzieu'a się runem, rvłos pokrywa bydło i dzikie
z;wierzęta, skorupa osłania zćtłrvia, Ę pozwalaj4 słoniowi nie lękać się osz.
czepu' Jednak nie bez pov'odu dzieje się tak, ze kazde srworzerie rodzi
się z jak4ś broni4, a tylko człowiek przychodzi na świat nagi i bezbron-
ny. Sfuszne jest bowiem, aby natura zadba}a o te Sturorzenia, ktÓre same
o siebie troszczyć się nie potrafię, wskutek tego zaś człorr'iekowi nadarza
się sposobność lepszego dośrł'iadczenia, kiedy to, co inni dost,ali w sposob
naturalny, on rr'ynajduje dla siebie własnym fozumem. \i7 istocie, dzięki
takim wynalazkom rozum ludzki jaśnieje wspanialej niż mogłby \>łyszczeć
dzięki samemu posiadaniu czegokolwiek z natury. Nie bez pfzyczyny
przysłowie głosi, ze ,,m4dre pragnienie wszystkie wykrzcsilo sztuki''. Bez
w4tpienia rv ten rr4aśrue sposob zostało odkryte to wszystko, co widzisz jak
naju'spanialsze rr' dziełach człorr,'ieka. Z tego się u.ywodz4 r6zne rodzaje

' '  l{dz 1, 1.
;  R d z  1 ,  1 1 .
8  R d z  l , 7 .
'  P s  10 ] ( l 0 ' ] ) '  10 .
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- malarstwo, tkac r.o, rzeźbiarsnr'o, odlervlrictrvo, i oto podzilt.iać l]loże-
my nie tylko rraturę, ale i rzernieślrrika.

Rozdział X

C) tvm, co to jest natura

Ponieważ ju ztyle razy morr.iliśmy o naturze ' rr'ydaje się, ze nie moz-
na całkowicie pomin4ć znaczęnia tego słowa, chociaż Tuliusz porr'ie -
dział: ',Trudno ,jest zdefiniorvać naturę'''0. A choć nie możerny po-
wiedzieć wszystkiego' co chcemy, nie powinniśmy tez milczeć o tym,
co rvypowiedzieć potrafimy. Wiemy' że ludzie rv dirrr.nych czasach
powiedzieli wiele o natlrze, nie rvydaje się jednak, bv ri,' iele zostało
do powtorzerria. Tyle mogę wy\Vnioskorvać z ich rr'yporviedzi, ze zwy.
kli byli uzywać tego słowa w trzech znaczęniach, kazdemu z nich
przydaj4c osobn4 definicję. Po pienvsze , chcieli tym słorvem oznaczyć
ow archetypowy wzorzec u,szvstkich rzeczy, zawartv u. boskim umy-
śle, podług kt6rego wszystko zostało utworzone. Mou'ili oni, że natu-
ra jest pierwotnq przyczyn4kazdej tzeczy, daj4c jej nie tylko istnienie,
ale i właśnie takie, a nie inne istnienie (talis esse), Takiemu znaczeniu
przypisal i  następuj4c4 def inicję: , 'Natura jest tym, co nadaje każdej
rzeczy jej istnienie''. Po drugie, nrÓrvili, ze ,,natura, oznacza indl.wi-
dualne istnienie kazdej rzeczy (propriun esse)' uzyr'''a;4c takiej defini.
cji: ,,Indyrviduaina roznica, nadaj4ca formę kazdej rzeczy, 'est natur4
tej rzeczy,,. Maj4c właśnie to znaczęnie na myśli, zrłrykliśmy mÓu,ić'
ze naturę ciężkich przedmiotoql jest opadać na ziemię, Iekkich zaś
wznosić s ię ku gorze, naturq ognia - pal ić, a wodv - moczyć. Trze-
cia definicja brzmi: ,'Natura jest to trvorczy ogie , rvysyłaj4cy pe\[rn4
moc, ktÓra zradza rzęCzy zmysłowe ''. Filozoforvie przyrody mÓrvi4
nam bowiem' że u'szystkie rzeczy zostałv zrodzonę przez ciepło i rvil-
goć. Dlatego \YergiiiusZ nazry\ra ocear'r ojcemll' a Waleriusz Soranus

l . '  M. Tul] ius Ciccro, Dc inucntione,I,2Ą,
lI Vergi l iusz, Geor.qiki,1, ]82; ]\1odłv
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w pe\\/nyln rvicrszu mou'i o Jorviszu, jako o symbolu eterycznego og-
nia: ,,Jorr,isz rvszcchpotęzny, co krolorv, rzecz\| i bogorv Jest ojcem
i nlatk4 z^razef i1, a takze bogiem jedynr'rn' ' ' ' ' l J '

Rozdział XI

O pochodzcniu logiki

Po przedstarr.ietliu źrodła teorii, prakt1''ki i sztuk nrechanicznych,
nalezy z|:adać pochodzenie nauk logicznvch, ktore zostarviłenr rra ko-
niec, gdyz jako ostatnic zostały u'ynalezione . \7szystkie inne nauki rr,y-
naieziono \\ICZeśniej, jednakże u1,nalezicrlie logiki stało się niezbędne,
gdyz nikt nie urliał dyskutorvać rv sposob lr'łaściu,ry, dop ki nie nauczył
się morvić poprawnie i zgodnic z prarr,dq. Albo'ur'iem, ;ak nrorvił Boe-
cjusz, kiedy starożytni po raz pienvszy zajęli się badarriem natury veczy
i obyczaj6u., z konieczności często bł4dzili, nic. maj4c rozeznaniaw sło-
rr'ach i pojęciach. ,,Tak było z Epikurenl, ktory s4dził, ze świat składa
się z atolnÓrr' i błędrrie utrzymnvał, iz przyjenrrrość jcst cnot4. Jest oczy-
rviste, że Epikur i inni bł4dzili rr'ten sposÓb, ponierr'aż, niedoświadczc.
ni w dysputach. przenosili do śrr.iata rzeczpvistego wnioski osi4gnięte
przęz rozlmorvirnie . Bł4d to istotnie rvielki, gdyz rzeczy nie odpowia-
daj4 dokładnie rł'nioskom llaszego rozut]lo\\/ania, tak jak dzicje się
to w matematr'ce . \X/ rachunku borviern, jeśli się coś prawidłorvo zliczy,
bez rv4tpienia będzie to zgodne z rzeczylvlstościę; jeżeli z obliczeri uy-
nikła liczba Sto, to musi jej odpowiadać Setka rzeczy policzonych. \s7 ro.
zunrolr'aniu jednak stosunek taki nie pojarr'ia się tak samo wyraźnie,
ani tez, cokolrvięk rrrynika z tocz4Cej się dyskusji, nie znajdu,ie swcgcl
odpowiednika rr' naturze. Dlatego ten, kto bada naturę rzęCzy, odrzu.
cirvszy naukę rozutTlowania, musi popełrriać błędy. Nie można bowiem
przez rozL\mowitnie osiqgn4ć niezniszczalnej prarvdy o rzeczach, dopo-
ki rrajpienv nie zdobędzic się rviedzy o tyln, jakie rozrrmowanie winno
dązvć prarr'dzirvą ścieżk4 dorvodzenia, a jakie prau,clopodobn4, i dopo-
ki nie nallcz}l się, jak odrożrriać rozutlo\Vźlnie pervne od niepervncgo.
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Poniert,az więc starozytt1i popełniajqc często liczne błędv, rrfciągali
nieraz w rozumo\vaniu rvnioski fałszyrve i rr'zajelrrnie sprzeczne., i po-

nieważ się okazało niemożlirr'e, aby _ kiedy z tego Samego przednriotu

wyci4gnięte zostały przecirvne wnioski - albo żeby oba były prarvdzirr,e,

skoro dorr'odz!ły .rvzajet]lnie Sprzecznvch rozumorva , albo żeby było

niepewne, ktoremu rozllrllowaniu nalezy dać rr'iirrę, uznallo za słuszne
najpicnv rozvłazyć całkorvitą i prarr.dzirr,4 llaturę Sallleg,O rozunlowa-
nia. Poznau'szy jĄ, byłoby mozna bowiem poznać, czy to, do czego się
doszło przęz rozlmowanie, może być uznane za prawdę' Takie oto

s4 pocz4tki biegłości w logice _ nauce' kt ra uczy rozrozni,ać sposoby
dorvodzenia i same rodzaje rozumowania po to, by mozna było roz.
poznać,kt6re z nich są czzrsatni prawdziwe, a czasanri fałszynr'e, ktore

s4Zawszefałsz}rve, a ktore _ nigdy''' i. I tak logika jest Ostatnia podług

Czasu,lecz pierwsza podług kolejności. Vłaśnie od nauki logiki porvin-
no się bowiem tozpoczynać studia nad filozofi4, gdyz ona UCzy natury
słow i pojęć ,bez czego nie m6głby być racjonalpię q'ytłumaCzony zaden
problenr filozoficzny .

Logika rr}rvodzi się od greckiego słowa ./ogr-i-l', ktÓre rna podrr'Ójne
znaczęnie. A]borvienr ,logos' oznaCZL1 sŁovo (sernto) lub rozum (ratio),

st4d rnożna mÓwić o logice _ nauce o słorvie (sertnclcinalis scie ntia) b4c]ź
nauce racjonalnej. Logika rac,;.onalna, czyli ,,rozprawiaj4ca'' {dissertiua),
zauliera dialektykę i retorykę. Logika słowa jest rodzajenr dla gramatyki'
dialektyki i retoryki, izawieraw sobie logikę ,,rozprarviaj4cq''. To rvłaśnie
logikę sło'uva liczymy jako czrł'artą, po teorii, praktyce i mechanice . Nie na-
leży jednak sądztć,żę ta nauka został'a naz\ł/ana logik4, cz.vli logik4 Słol'u'a,
dlatego ze przedjejwynaiezieniem nie było słou', a ludzie nibv niemou1,,
nie potrafili rozmawiać ze sob4. ByĘ wcześniej znane słorr'a morvione
i pisane, \ecz jeszcze zadna teoria mowy i pisrna nie została przetworzona
w sztukę ani nie powstaĘ zadne reguĘ prawidłorvego mou'ienia b4dź do-
wodzenia. Wszystkie bowienr nauki, zanim się stĄ przednriotem sztuki,
byĘ przedmiotem uzytku. A]e kiedy ludzie poźniej rozrvazy'li, że użytek
może być przekształcony w sztukę, i to, co było dotąd zt.nietrne i samo-
wolne, może zostać u;.arzmione przez reguł'v i zasady, zaczęli, jak już po.
wiedziatro, rworzyć sztukę ze zs,vczajo,1', ktÓre częściorvo porr'stlrrr'Ą

DtJ t t t t l t ' c , , t t , , ' : \ ' I i  (o  t  p/ '  c : I tac 29)

z przypadku, częściolł'o Z natury - poprarł'iajaC to, Co było złe, dodaj4c,
czego brakorvilo. r.ljmujr1c niepotrzebny nadmiar' a następnie określaj4c
szczegÓłowe' stałe reguĘ i przepisy' Taki był pocz4tek rvszystkich nauk;
badaj4c je kolejno szczegołowo, przekonamv się, ze to prawda. Zanim
porvstała gramatyka - ludzie i pisali i mÓwilil zanim powstała dizrlektyka
_ dzięki rozttnlou'i odrozrriali prau'dę od fałszu; zanim powstala retory-
ka - zajInorvano się pra\\'em cyrvilnyln; przed arytmetyk4 unliano|iczyć;
przed muzyką - śpiervano; przed geometrii1 wymierzano pola; przed po-
rvstaniem astrononrii oznaczano czas podług biegu gwiazd' Potem jednak
porr'stĄ nauki i prześcignęJy doświadczenie, chociaz od niego wzięĘ
srvoj pocz4tek' Teraz byłoby miejsce na przedstawienie, kim bvli \\,yna-
Iazcy poszczegÓlnych nauk, kiedy i gdzie dzilł',a]ii jak dzięki nim narodzi-

Ę się rożne dyscypliny, najpienv jednak chcę rozrÓznić te poszczegolne
nauki nliędzy sob4, podaj4c podział' filozoIii. Nalezy więc krcitko streścić
to, co r'"yżej powiedziano, aby łatu'iej można było przejść do tego podzia-
łu. Molviliśmy, ze s4 Cztery dziedziny rviedzy, kt6re zawierajq wszystkie
pozostałe nauki, a mianorvicie teoria, czyli badanie prarvdy; praktyka,
rozwazaj4czl. postępowanie ludzi; mechanika, kt6ra zarządza zajęciami
naszego zycia; i logika, dostarczaiąca lviedzy o prawidłorr,ynl m wieniu
i jasnyrn dowodzeniu. I tak oto mozemy rvłaściwie zrozumieć owq licz.
bę ,,cztery'' przyna\ezn4 <luszy, ktorą - przez cześć dla niej - starozy.tni
przyrr.Ątvali w przysiędze przed sqdem' St4d mÓwiono: ,,Na tego, co dał
naszym duszom ową liczbę cztery,,.

Zobaczymy teraz, jak fl'ozofia obejmuje te nauki, i z kolęi, jakie dy.
scypiiny one w sobie zalvieraj4, porr,torzy\\'Szy krotko definicję fi]ozofii.

Księga druga

Rozdział I

o roz16żrrieniu nauk

Filozofia jest niłości4 m4drości, ktora - rvolna od jakiegokolwiek
braku - jest z1łv1,tl umysłcm i jedynynr prawzorcem rvszystkich rze-
czy.1,a definicja bierze przede \\'SZ)/Stkim pod trrr'agę etynrologię słou'a.. ] A'N1.S, Btletitrs, In Poąl:t ri u lll colll llz t,t l ta rld, 1, PL 61' 1 2C

L-
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Greckie sLorvo,pbilo.r' bou,iem po łircinie znaczy.niłość', ,sopbitł' _
.mqdrość', stąd rł1rvodzi się .filozofia,, czy\i.miłość mądrości,. Dodaje
się tu: ,'wolna ocl ,iakiegokohviek braku _ jest żyrł'1'Irr ulrrysłenr i jedy-
nym prawzorcem wszystkich rzeczy,, , Co oza^Cza n4drość Bożq. Morvi
się zaś, iż jest rvolna od rvszeikiego braku, dlatego zepoza niq nie nra
niczego, gdyż tylko raz i jednocześnię ogl4da \\,Szystko 11' przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości. Nazyrva się ją żyrvym umysłem, poniervaz
to, Co raz znajdzle się u. umyśle Bozyln, nigdy rrie ulega zaporlnicniu'
MÓwi się o prawzorcu rvszystkich rzeczy, gd'vż zostały one ukształtorva.
ne na jej poclobieristu,o. S4 tacy, ktlrzy trr'ięrdz4, iz to, czyl.t.t się za1mu14
nauki, iest zawsze tym Sanlym' Tak rvięc nauki zajmuiq się * i takie
jest ich zadanie - odnowieniem w nas boskiego podobieristrva, ktore
jest dla nas formą, dla Boga zaś natur4. Im barclziej się do niej upo-
dabniamy, tym większ4 osi4ganly mqdrość, wtedy borr,ięm w nas za-
czyna jaśnieć to, co za\\rsze było rv boskim \\/Zorcu, \\/ nas przelll ijające'
w Bogu niezmiennie stałe.

Inaczej lujrnuj4c]: fi\ozofla jest sztuk4 sztuk i nauk4 trattk'.,
to znaczy do niej się odnosz4 rvszystkie sztuki i nauki. Wiedzę moż-
na nazwać sztuk4, kiedy zarviera ona przepisy i regułv sztukil5, jak
to jest w nauce pisanial u'iedzę można nazwać nauk4, kiedy rnou'imy
o niej ,,pełnu''tt., jak to jest w teorii. Inaczej - rnorr,'imy o sztuce , kiedy
zajnltlje się ona rzęczanli prarr'dopodobnymi i domnjenranyl:ri; o na-
uce - kiedy Za pomoc4 prarr,dzirvego rozumowania bada rzeczy,ktore
rrie mog4 być irrrre niż s4; takiego u'łaśnie rozrożnienia między sztukq
i nauk4 zyczy|i sobie Platon i Arystotelesl7. I jeszcze inacze1, można
nrÓwić o SztLlce, kiedy ma za przedmiot materię t vyraza się przez
pracę' jak na przvkład architektura; mozna nlowić o nal lce '  k iedy po-
lega ona na spekulacji i rr,yraża się jedynie poprzęz rozumowanie, jak
na przykłacl logika.

Inaczej frnoivi4cJ: filozofia jest rozrvazaniem śmierci, co jest bar.
dzo stosorr'ne dia chrześcijan, ktorzy, pogarclzir'r'szv prÓżrlościq tego

I ' Is idorus, E11, l l lo logiarul l t  s iuc ort)g ir lu l l l  l ibr i  XX,II ,2.ł,9,\\/ .  L inc lsa,v (rrryd.) ,

Oxford 1911.
'  

l d D / Z . ' , 1 ,  ) - , : .

t 6  T a t t z c . I ,  l , I .
, 1 . | a n z ż c , I , 1 ' 3 '

ślviata, zyjq roztropnie, maj4c przed oczyna przyszłą ojczyznę|8'
A jeszcze inaczej: filozotia jest nauk4 badając4 wiarygodnie przyCzyny
rzęCzv boskich i ludzkich. Tak więc teoria rr'szelkich nauk należy do fi.
lozofii (chociaż ich stosorvanie nic jest rv pełni filozoficzrre), i jlatego
llożna porviedzieć, że t\, pewien sposÓb filozofia obejmuje wszystkie
rzecz',' Filozofia dzieli się na teorię, praktykę, mechanikę i logikę;
te Cztery dziedziny zas,ieraj4 cał4 wiedzę. Filozofię tcoretyczn4 mo.
zemy nazrl'ać spekulatFvn?; praktycznę _ aktyrł.ną. czyli etyczn4,
to znaczy moraln4' dlatego, ze obyczajepolegaj4 na dobryclr czynach;
nrecharrikę - filozofi4 naśladowcz4, dotycz1, borr,iem ludzkiej pracy;
logikę - nauk4 o słorvie, poniervaz zajmuje się słowami' Teoria dzieli
się na teologię, matematykę i fizykę, Ten podział Boecjusz okreśiił
innymi słolvami, dziel4c teorię na wiedzę ,,intelektibi1ną,, Gntellectibi-
/is), rviedzę ,,inteligibiln4,, Gnteltigibilis) iwiędzę o ,'utl,,.; pierwsza
z nich odpowiada teologii, druga maremaryce , trzecia - fizyce. pierw-
szą z nich dcf iniowal następuj4co.

Didąscdlicon, cz.tli ccl i jak czl,/ac 295

Rozdział II

O teologii

Intelektibilne jest to, co zawsze jedno i to samo, zawieraj4c się
rr'e rvłasnej boskości, nie jest pojmowalne żadnym ze zmysł6w, u ledy-
nie umysłem i intelektem. Zadanie tej wiedzy polega na kontemplaćji
Boga i bezcieiesnej duszy oraz rozwaza'iu prarvd ziwej filozofli. Grery
nazvali j4 teologi4, ;.est borr'iem jakby rozmow4 o sprarvach boskich,
gdyz theos znaczy Bog, a logos _ mo\I'a b4dź nauka. Uprarviamy
rvięc teologię, kiedy z najgłębsz4 rvniklirvością badamy z pewnęgo
punktu rvidzenia albo nie daj4c4 się wyrazić naturę Boga, albo istoty
duchou'ere.

|s .].anże 
' II, 21 , 9 '

r" A'Ą{.S. Boctir 'rs. lłt Ptltvh:'r iul l l  dialoai,1, PL 6.ł' 10
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Rozdział III

O matematyce

Matematyka zwana jest rÓwnież nauk4 SyStematyczn4 (doctr i tta-
l is).  Matheszi borviem, kiedy jej ' t '  wymarviane jest bez przydechu,
oZnaCzL7 marność i dotyczy jedynie przesądu tych' ktorzy ludzkic
losy wicłz4 w gwiazclach i  s4 nazyrvani matematykami. Kiedy nato.
nr iast .t ,q,ymawian1 y z przydechem, słowo to odrrosi s ię do ,,nauki
Systenatycz nej'' (doct r t| n a). I est to nauka rozu, azająca abstrakcyjnq
i lość. Mowimy o abstrakcyjnej, czyl i  oderwanej i lości wtedy, gdy od-
r}rwamy j4 w umyśle od materi i  i  i rrnych przvpadłości i  zajmujemy się
takimi lpojęcianri],  jak . r rvne',  .nier rvne' i tp ' ,  rvyłqcznie rv naszym
rozumowaniu _ takie oderwanie jest możliu'e jedynie \\/ matema.
tyce, nie w naturze2o. Boecjusz nazrya tę dziedzinę rviedzy inteli-
gibi ln4 i  stwierdza, ze ona sanra zawiera w sobie część pierrr,szq,
czy l i  in te l ck t ib i Iną jako zdo inośc poznan ia  i  po j ruorv ln ia .  z r r ' i 4za-
nych z niebiariskimi dziełami najlvyzszej boskości i z tymi istotani
śrr ' iata podksiężycowego, ktÓre c ieszq się bardzlej błogosłarvionym
umysłenr i czystsz4 substancj4, oraz na koniec, z ludzkimi duszarni.
Wszystkie one, chociaż składaj4 s ię z owej pierwotnej, inteiekt ibi lnej
substancji, to przęz kontakt z ciał'ami rvyrodniej4 i prze chodzą od in-
tc lek t ib i lnych do in te l ig ib i lnych;  w rezu l tac ie  w mnie jszvm s topn iu
sq przedmiotem pojmou,ania niż same pojmuj4 i znajduj4 rviększ4
radość rv czystości swego pojrnowania, k iedy tyiko rnog4 je zastoso.
wać do badania rzeczy intelekt ibi lnych2I'  Alborviem natura duchorv
i dusz, ponieważ jest bezcielesna i  prosta, uczestniczy w substancj i
intelektibilnej; ponieu.az jednak przez narządy zmysłorve zniża się
w r6zny sposob do rozumienia rzeczy zmysłou'ych, przyct4ga14c
do siebie ich podobie strvo przez rvyobrażenie'  porzuca w ten Spo-
sob su'4 prostotę' przyjrrruj4c złozoność. Nic borviem, co przypomina
zł'ozoność, nie nloze być nazrvane prostym. Pod rÓżnyni rvzględami
ta Sama rzęCZ D)oze być rorr 'nocześnie intelekt ibi lnq i  intel ig ibi lnę;

2" Isidorus, Etyn:r,1r.,r,rr,II, 21, 14.
,] A.l\, l 'S. Boetius, In Pot?l: l ,r iul l l  l ialclgi ,1, PL, (".ł, 10

Dt,:!ascalicon, cz1.li cct t jale ci1,17/ ) c)-7

intelekt ibi lną dzięki bezcielesnej natr.rrze i  rr iezdoiności <lo rozu.
mienia zmysłorvego; intcligibil n4 - I)rzez podobieristu'o clo rzęCzy
zm1'słou'vch, ale jednak nie przezbyiie ,,"c.ą znrysłorvą. Albowiem
intelektibiine r.rię jest ar-ri rzecz4 znrysłorvq, ani jel podobi".,st',,e-'
Intei ig ibi lne naromiast jest pojrnorvane przez sam intelekt, je<inak
nie pojmu,1e Sam\,m inte]ektem, ponierr,aż ma wyobrażenie i  zmysłv,
dzięki ktorynl rozumie rzęCzy znysłorr,e . Stykajjc się z rzeczalrri cie.
lesnymi, 11'yrodnieje; poniewaz -- gdy sięga.do ni..i.l,i"l,.y.h form
ciał. przez zmysłorr'e u'rażenia i rvci4ga je rv siebie, dotkniitc p.ze z
rvyob.rażenie - tyle razy rozdzi..u ,iu4 proStotę, ilekroć jlst znie-
kształcane przez obce mu jakości .u,^,.ó. Kiejy zaś wznosz4c się
od tego rozdarcia ku czystej intel igencj i ,  skupia s ię u, jedno, staje s ię
szczęśiirvsze dzięki uCZeStnict$,u w substancJi inteieki ib i l ' - '" i '

Rozdział IV

o czworce, odnosz4cej się do duszy

O .naturze tego postępu (prc' ,gresszo) [duszyJ i  jcj  powrotu (re.
gressio) poucza nas l iczba' Pov, iedz: trzy razy jedcn rÓwna się trzy;
trzy raz\,trzy rorvna się dziewięC; trzy razy dzievięć rorr,rra się drva-
dzieścia s iedem; trzy tazy drvadzieścia s iedem rou,na się osiemdzie-
siqr jederr '  Spojrz. jak rv czrt 'artyn) pomnożenit l  poi".^, i" s ię pie r lv-
sza jedność1 zobaczysz'  ze to s lrmo się z,darzy,jest i  uęazles) d^t"i
mnożył rv nieskoriczoność: zawsze jedność pojawi się przy kazdym
kolejnynr czwartvm mnożeniu. Najrvłaścirr,'iej więc *y,^,ie prost.l
naturę cluszy plrzez jedność, ktÓra san'ra jest rownież bezcielesrra.
Takze trojka, poniewaz jedność stanorvi jej niepodzielne ognirvo,
słusznie odnosi s ię do cluszy, tak jak czworka, z racj i  srvych dwÓcl l
ognirv podzielna, dotyczy ciała. Pierrvszv postęp (progressio) c luszy
po. lega na rozci4gnięciu s ię od srvego prostego bytt. ,1tÓry wyraza
jedność' ku zdolnej do działani a (uirtualts) trojce, . ' , r ,  ktorcj rr,skutek
poz4dania dusza pragnie jakiejś rueCZy, a i t- l t ' lą rv gnicu. ie ocltr i1ca,
roZuff lenl zaś rozr6znia między jedrryn i  drugirn. I słusznie nlor,r, i .
tr lv, iz przepłyrr, ten naStę1)uje od rnonadv do tr iadv, każdv byt bo-
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wiem icst z natufy wczęśniejszy od srvej moznośCi. Jeszcze raz _ to,

że tę sam4 jedność, polnnożon4 trzy razy, odnajdujemy r ' ' ,  tro;.ce,

, , ,u,,u, i i  dusza, w każdej ze srvych władz znajduje s ię w całości,

niepodzieiona na części '  Alborviem nie mozemy porviedzieć, że Sanr

,o,L- lub sama gniervl iwość, albo samo poż4danie stanorvi4_kaz.

de z nich _ trzęC|4 część duszy, skoro ani rozum, ani gnierr ' l iwość,

anl poz4danie nie są czymś innym, ani nrniejszym w substancj i

od duszy, lecz jedna i  ta sama substancja lduszyl otrzymuje rozne

nazwy odporvie clnio do swych rÓżnych r','ładz' Drugi postęp duszy

. 'widacz,] ia s ię, gdy od zdolnej c lo działania trÓjk i  przechodzi ona

clo kierorvania nruzyk4 1u dzkiego ciała, okreś Ian4 p r zez dziervi4tkę,

poniewaz rv iudzkim ciele jest dzielvięć ottr,orÓtv' przezktore, zgod.

,'' i" , ,' 'ut.-t.,lnym umiarem, rvpłyrva i rvypłi,t'a rvsz1,stko, co odżyrvia

ciało i  utrzymuje je przy zyciu,I taki właśnie jest porzqdek postępu

duszy, gdyz rv sposÓb naturainy otrzymuje ona Swe frrnkcje, zanim

ł4czy się z c iałem. Trzeci postęp ma miejsce' gd.v dusza poprzęz

zmysły rozlewajqc s ię na rvszystkie rzęCzy rvidzialne, ktore rvymaga.

14 jej kierownictrva i ktÓre wyraza drvadzieścia siedem - jako liczba

s ieśc ienna,  podobna do n ich  su 'ymi  t r zcma rvyr r l i a rami .  rozprasza  s ię

w niezliczoiych działaniach. Czrvarty postęp polega na tym, że du-

sza uwolniona od ciała powraca do czystości S\\ 'ej prostoty'  i  st4d

w czwartym mnożeniu (w ktorym trzy razy dwadzieścia s iedem daje

osiemcłziesi4t je den), rv rvyniku pojawia s ię jedność' aby stało się jak

na|bardziej oczyrviste, zę dusza po zakoi.lczeniu tego zycta, wyra.

żonego l iczb4,,osiemdziesiqt ' ' ,  powraca do jedności srvej prostoty

o<1 kiorej s ię oddal iła, gdy zst4piła, by kierorr,ać iudzkim ciałem.

To zaś, iż naturaln4 granicą ludzkiego zycia jest osiemdziesi4tka,

stwierdza prorok, mÓwi4c: , ,Gdy jesteśmy mocni, osiemdziesi4t iat,

a większość z nich to trud i  marność' '22. Niektorzy ludzie uwaze.

j4, iz ten poczr\,Órny poStęp staje się zrozumiały rv or'u,e,1. ,,czrv6rCe''
duszy, o ktorej porł. iedziel iśmy u'yżej _ i  zxvąj4 rr 'łaśnie , ,czrvÓrk4' '
duszv. w o<]rożnieniu od , 'czrvorki ' '  c iała.

, :  p ,3 ! (90) ,  l0 :  , ,N ' l i a r4  naszych la t  jes t  l a t  s iedemc lz ies i1 t  /  lub ,  gdv  jes teśl r lv

t-t-toct-r i '  osicndziesir1t. '  / a u' iększość z nich to trud i nlart lość: / bo szyl lko nl i jają. nlv ześ

ocllatuicrnv".

Dttlascallcon, cł,li co t J,ak c:.l!dt

Rozdział V

O czrv6rce odnosząccj się do ciała

Alborł'iem rÓrvnież ciału przypisu14 oni liczbę Cztery, Jak duszy
odport'iada jedność, tak ciału - drr'6jka. Porviedz; dlva razy drva rowna
Się cztcry; drva razy Cztęry ror'vna się osiern; drva razy osiem rÓrvna się
szesnaście ; du,a razy szesnaście rÓrvna się trzydzieści dwa. I tu podobnie,
na Cz$'art\'m mie;'scu pojarvi ci się ten Sam nunrer, od ktÓrego rozPoczę.
ło się mtlozenie, to Znaczy,,dwa''. .I'ak 

sano będzie, jeśli poprorvadzisz
mnozenie rv nieskonczoność _ bez rv4tpienia przy każdyrn kolejnyrn
Cz\vartym mnozeniu ujrzysz dw6jkę. To rr,łaśnie ta ,,czrr,Órka'' ciała,
rr, ktÓrej dane jest zrozut'nienie r,vszystkiego, co będ4c złozenięnr podziel.
n1'clr składnikÓw, samo jest r6rr.nież podzielne. Terazwidzjsz, jak s4dzę,
rrvstarczająco rr'yraźnie, jak dusze rryrodniej4, przechodzqc oc1 statru in.
telcktibijnego c1o intcligibiJncgo. kicdy od czysrej prosrory pojnrorvania,
niezaciennionej zadnyrr'r obrazem rzęCzy cielesnych, znizaj4się do rvyob-
razeó, rzeczy ll"'idzialnych i ;ak staj4 się na norr'o bardziej błogosławione,
kiedy pou,racaj4c od tego rozł4czenia do prostego źrodłasrvej natury, od-
chodz4 na Spoczynek z jakby odciśniętym znakiem najlepszego ksztahu.
Tak rvięc, aby porr'iedzieć rvyraźniej, intelektibilne \\I nas - to irrteligencja
(intelligentia), inteligibilne zaś - to rr'yobraźnia. Intellgencja jest to czyste
i pewne poznanie jedynych zasad rzeczy, to znaczy Boga, idei, materii
pienvszej i bezcielesnych substancji. Wyobraźnia jest pamięci4 zmysłÓu,,
lunł'orzonęJ ze śladÓw cielesnych rzeczy, tkrvi4cych rt'unyślc; nie ma
ona w sobie niczego pewnego jako zasady poznania. Zmysł jest to do-
znanię odczurvane przez duszę rv ciele, u'skutek jakości pochodzęcych
z zcwnatrz.

Rozdział VI

O quadriuiunt

Porriel,r,az, jak juz porr' iedziano, rvłirścirvc dla matetllatyki jcst roz-
rr'azatlie abstrakcyjnej i lości, ntt|ezy poszukać części matetllatyki rr' ro-
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dzajac|.l i]ości' Ilość abstrakcy,ina jest fornl4, rvidziainą r'"' rr.}'r.rriarze li-
l]earnytll i odciśnięt4 rr. umyśle, najqc4 Za podSta\\.ę rrryobrazenie' Ma
ona drvie cZęśCi bliźrliacze: |rierwsza to ilość ci4gła, jak na przvkład
drzeu.o czy kamieri; nazy\r/anly j4 rvieikości4' roznriarem (ttlagtitłtdo);
druga - ilość nieciągła, jak na przykład stado czy tłum ludzi, nazp\rana
wielością, mnosttr'enr (tnultitudo). Dalej, rr.ielość obejnrr-rje r6żrle licz-
by, takie jak trzy CZy Cztery, ktore sę Same \\r sobię, a takze inne licz.
by, oclnoszqce się do innych, jak podrvojny, połorr''a, jeden i p6ł, jeden
i jecłna trzecia, i podobne' Wielkość zalvięrtl albo to, co jest ruchome ,
jak sfery niebieskic, albo to, co nieruclrome , jak zięmia. Wielość sanra
w sobic jest przedrrriotem arvtmetyki, rvielość odnosz4ca się do innej
rr'ielości jest przedmiotem nruzyki. \X/ielkością nierr"lchom4 zajmuje
się geometria, natomiast lviedza o wielkoścr ruchomej należy do nauki
astronomii2]. Matematyka dzieli się u'ięc na arvtnetykę, muzykę, geo-
metrię i astronomię.

Rozclział VII

O arytrnetvce

Greckie słowo ares oznacza Cnotę lub zdolność' rvładzę (uirtus),

rithmus ZnaCZy .liczba' (nutterus), tak więc ary'tmetr'ka oznacza l','ładzę
liczby, gdyz wszystko zostało ukształtowane na jej podobienstwo.

Rozdział VIII

O muzyce

.Muzyka' rr.yrr,odzi się ze słorva .\\'oda', ponierr'aż ztldna eufonia,
czyli przyjem.iy dźrvięk, nie jest mozlirr'a bez lr,iigoci.

:r A.N{.S. Boetirts, De drit l:ntt, ltca. I, 1, PL 61, 108 lB

Didascalrt'on czl,li co i ]iłlz c'zl,tac 101

Kozdaał |X

O geometrii

C}eornetria oznacza.nrierzenie zienri; ta nauka była pienvsza wyna-

]:: l:: l11ze1 
Es;r1cjal l '  krorzy' gal,*' i" '" Ni lu pokryrł..rł icl l  kraj l l lu-fcn] l  ZacICrał gr itnjcc. bral i  do u'ymierzania z ic lni  iJr4gi i  l in1' .  Nestgprl icuczeni r.ozszerzy7ijej zastosorr,anie także <]o mierzenii p.,o,i".,.l 'rli nlo.rza, nieba i porr'ietrza, i jakichkolrł,iek innvch ciał'

Rozdział XI

O arvtmetycc

Przcdrnioten] aryttnct'\'ki są liczby parzystc, cz1,Ii rowne i ntepa-rz}'Ste, czyli nierÓrr,ne. Liciba p)..,1,,,, 1!,t ro,.,nie rÓr,vna albo rowrliet-ticrÓrr,na, albo nierÓrr,nie rowna. 
.Liczba 

nicrorr,lla trra rorvniez trzy

D  1  r - '^ozozta l  x

O astronornii

. . 
Roznica między astronomi4 i astroiogi4 jest taka, żę nazv,a.astrono-

l,:' 
u:l::l,Prau. H'wiezdnr,ch' a . astrol ogia 

: 
jest jakby dy,;;;ą o grviezOaCn. l lomra borvtcm o.Zna.Cza 

.pravo' a logos - dysputę. Ast.ono,.,-., ia p.zc-
to uy.aśnia prawa gwiazd i obrot niebioi, unau;4. .ł*u' *r,ity, bieg,uschod i zachod gr,u,iazd, oraz tłumac zy, dJaczego kazdl zrrich nosi rvłaś.nie takie inlię. Astrol ogia zaś, ktÓra roz,r,a,n ',,p}y^,,g-io,.l .; nuro.lziny,
śmierć i inne rr1,darzenia, rv jedrrej swej części jest naturall-'a, rv drugiej
za,ś _ 

,zlvi4zana z przes4dem. Natura.l na d,otyczy u'łaściwości ciał, takichjak zdrorvie, clroroba,,burza,.spoko;, płodność i jałorvość, zmieniajęcych
si ę pod-ług rł,'za jem nych układorv gwiizd; u,t.o'ogiu,, p'';;;;;' ),;- u1"srę rr'ydarzeniami prz1'padkouymi i tynli' kto.""po.1J"."* -"r""i *.l.Tę dziedzinę uprarviają tak zrvani ,,matenratyc1,,,'
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roclzajc: liczby pienr,,sze i niezłozonel liczby drugorzędnc- i złozone;

liczby, ktore rozrr,azane u'zględem siebie s4 drugorzędne i złozone , zaś

poro*ny^uane z innymi iiczbami |aby znaIeźć \\'Spolny nlnożnik' b4dź

rnianou,nik.) s4 pienr 'szc i  niczłozone.

Rozdział XII

O muzitce

Trzy są rodzaje ll]uzyki: muzyka rvszechślr'iata, muzyka człou'ieka

i muzyka instrumentalna. Muzyka lr,'szechświata ma u'iele odmian: inna

jest muzyka elcmentÓrv, inna planet, inna czasu' Muz1,ka elementÓrr,do.

iy.,y n'.,,yki ciężaru, liczby i miary; muzyka planct - połozenia, ruchu,

''u.u'y; muzyka. czasu inna jest dla dni (wraz z przemienności4 śrr.iatła

i nocy)' inna dla miesięcy, zgodnych Ze ulzrostt:m i nraleniem księzyca, jesz-

cze inna dla iat i następstrr.a wiosny, iata, jesieni i zimy. w człor'''ieku inna
jest muzyka ciała, inna - duszy' inna muzyka wlęzi niędzy nini' Muzyka

ci'ała inna jest rl,, sile wegetat1tvnej, dzięki ktÓrej ciało rozwija się i ktÓra

nd'ezy do wszystkich rodz4cych się na tym śr'"'iecie ; inna - rv phnach oży'u'.

czych (humoi,s), na ktorych opiera się zespoletlie ciała ludzkiego, wspÓi-

ne wszystkim zmysłorvym bytom; jeszcze inna rve właścil'"ych rozunnym

strvorzeniom działaniach, ktorym przewodzi mechanika, i ktore s4 dobre,
jeśli nie przekraczaj4miary, tak więc trzeba, by pożqdanie nie żpviło się

iy-, .o powin.'o 1eczyć nasze słabości, jak nowi Lukan w pochrvaje Ka-

tona: ,Jego Llczt4 _ w1'trzymanie głodu; pałacem - dom k4,ty, chroniqcy

od zimna; kosztown4 szat4_ Surowa toga, zarzlcona na ciało zwyczajem

rzymskiego Ku.iryty"2a.
Muzyka duszy inna ;.est lr, cnotach, takich jak sprarr'ied1iu,ość, bo.

gobojność i umiarkor,',anie; inna w jej rł4adzach, jak roZLuTI' gnier'''lirvość

i poż4danie' Muzyka między ciałcm i dusz4 \ryraza się rv orvej naturalnej

przyjaźni, przezktor4dusza u.i4ze się z cia-łem nie cielesnymi rr,ręzami, lecz

p.*no szczegol,.'4 przych1.fug5gi4, po to, by ciilo mogło się poruszać i dozna-

2. Nlarck Anl leusz Lukarr,  \Y,r4 l ld donlotua, II '  ]E.4.] .S(, ,  tłunl .  l t l .  Brozek, KrakÓs

199 . ł ,  s .  ] 9 .

Dltlast-allcclłl, czl,li co ijdk cły1ać

rvać lr.raże . Dzięki tej prĄaźni nikt nic nienarvrdzi S\\/ego cirtłtl2'. Muzyka
ta polega na unr-iłorr,aniu cia'ła, ale nie wrększ1,tn niz ducha, oraz nźt dbaniu
o ciało, ale nie kosztenr cr.roty. Muzyka instrumentalna inna jest rv uclerzeniu,
na przykład w bębenek CZy Struny; inna rv clrnuchaniu, na przykład rve flet
CZy organy; jeszcze inna rv głosie, na przykład rv pieśniach czy śpierł'ie litur.
grcznym. Trzy s4 rÓrrniez rodzaje muzykÓrv: jeclni rworz4 pieśrl, inni graj4
na instrumentach,,jeszcze inni os4dzaj4 i pieśn i grę.

Rozdział XIII

O geometr i i

Geometria lna trzy części: plarri l l letrię, altimctrię i kosnronletrię.
Planimetria rr'rymierza płaszczyznę, to znaczy długość i szerokość, roz-
ciągnięt4 między ,,przed'' i ,,za,, , międzi' stronę prawą i lerv4. Ątimetria
micrzy rvr'sokość i rozci4ga się między tym' Co wyżej i tym. co pclni-
ze1: alborviem mÓrvimy i o ,,rr,ysokości'', to znaczy głębokości, morza,
i o rr.vsokości drzerva, to Znaczy jego gorowaniu nad ziemia1.,,KoSmoS''
oznacza rr,szechśrviat i st4d rr'1rr,odzi się nazrva ,,kosmotnetrta,., cz5,|1
,,mierzenie rvszechśu'iata' ' ' \7ymierza ola rzęCzy sferyczne, to znaczy
kuliste i okr4głe, takie jak piłka czy jajko, i st4d też od sfcry rr,szech.
śrviata, ze rr'zględu na jej doskonałość, pochodzi nazwa .kosmometria',

nie dlatego, iż ti,lko rvszechśrviat rr1,nierza, ale ponierr,az sfera rr.Szcch-
śrviata jest doskonalsza od rr'szystkich rzeczy o kształcie sfe ryczn1'n.r.

Rozdział XIV

O astronomii

To, co właśnie porvieclzieliśmy, pi" jest sprzeczne z u,cześnicjszyrn
przvpisatriem rvielkości nieruchomej - geonretrii, a ruchomej - astro-

, ,  D f  5 ' 29 : , , P r zec i eżn igdyn i k tn i eodnos i ł s i ę zn i cna rv iśc , i 4do rvłasncgoc i ała ,  l c c z
lkazdv] je żrłvi  i  p ie lęgntr jc,  jak i  ( ,hrvsttrs -  Kościćlł '  bo jcsteśnly członkanl i  

. |cgo 
Ciłła' , '
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nolnii: rrrorr,i l iśrny bort' iern o pienvotn)'tn \\'\1]alL.Zit:l l iu geonletri i ' ktore

doprou'aclziło do jej określcnia jako pomiarLl Ziel-ni. Możernv jednak

powiedzieć rÓwniez, Ze to, Co geometria roz.rt,aza w Sferze rt'szęchśrr,ia-

ta, a mianowicie wymiar niebieskich regionÓrr' i sfer, jest nieruchonre

rr,edłrrg tcgo, co dotyczy 1ej roz:wazan' Geometria borr'iem nie zajlnuje

się ruchem, lecz przestrzeniq' Astronornia zztś rozxvaza to' co się po-

rLlsza. to znaczy bicg grviazd i czaslt. Tak rvięc mozemv porr' iedzieć

ogolnie , że przeclnliotcll l gcometrii jest rvielkość nie ruchoma. ruchoma
- przcdmioteln astrononrii, gclyż, chociaz obie zajmujq się ti 'rni salrl1'rrri

sprarvanri, jedna rozrvaza to' Co tru/a, a druga to. co się znlieIl ia'

Rozdział XV

Definicja quadriuiunt

Arytmet;'ka jest rr' ięc nauk4 o l iczbach. Muzyka rozroznla dźlvięki

i roznlaitośc. głosorł,' Inaczej, nluz.vka, czyli lrarmonia, jest zgodnoś.

ci4 rr' ielu oclmienni,ch rzeczy sprorvaclzonych do jedności. Geometria
jest naukz1 o wielkości trieruchomej i kontemplacyjnym opisenr form,

ukazuj4cych granice kazdej ftęCzy' Inaczej, geometria jest źrodłem

zrnysłorv i początkiem \\rymo\\,T' AStronomia jest nauk4 badaj4c4prze-

Strzenie, ruclr i obroty ciał niebieskich w określonym czasie.

Rozdział XVI

O fizyce

Fizvka rrr'sztrkLrje i t.ozrr'azit przvczvll\. |.zęCzy lv ich skutkach
i same skutki, odenr,irtle od suych Prz\,Cz\n. ',Sk4d Są trzęSienia Zie.

rni? Co nlorz głębię zmąc,a'?26 Sk4d trarv rozrost, zrvierz dziki skąd srr,4

rvściekłość bierze ? Sk4cl rr'szelakie rodzaje roślin' skał i rr'ęzy''?

2..\\ 'er.gi l iusz, Ger:lr 'p' iki ,1]. Js0, s ' 51' KoIejnc drr 'a rr. iersze podlję rr. I-rzckładzie
r r ' łas  t l v I l l .

Dt  l , ; , , t 1 i c , , , t , , : t l t  c , ,  i  1 i . 11  ; . - r 1 . , , 305

Pb1,1i' oznacza llattlrę, dlatego tez BoecjusZ \\, pr'Ytoczonym
już rr'vżeJ podziale teorii ' f izvkę nazy\\/a rvicdzą o natLlrze. Ta nauka
nazp\'alla jest rÓlr'niez tiz|ologi4, to Zn^Cz\,dysc1,piiną rozrvazaj4c4 na-
tlry rzeczy, a rvięc te n Sźull przec1miot' Fizyka r.riekiedy bylr'a rozrrmiana
\\r szerszvur sensie, jako oclporviednik tcorii, i zgodnie z takirn jej zna-
czeniem nicktorzv clziel4 fi1ozclfię na trzy części: fizykę, etykę i logikę'
Ten podział lr'1'}i1trcza lncclranikę, ograrliczajqc ti lozofię jec1yrrie do fi-
z1'ki, cn'ki i logiki.

Rozdział XVlI

O t1' 'nl. ct l  jest rvłaścirvc ci] lr pc'szczcgti l t lych sztuk

Chociaż rr.sz\,stkie sztuki zmierzają clo jednego celu, ktcirym jest fi.
lozofia, nic jecln4 drogą rr,sz1.stkic podążaj 4,Iecz nraj4 rvłaścirr,e sobie po.
szczegÓlne zadanta, ktorvmi rozri4 się rvzajenrnic od siebie. Logika bada
rzeczv rr' ten sposob, ze zajn-luje się ich pcljęcianli a7bo przez pojnlowanie
unlt'słort'e Qer llltelligt'lt/itlru) - rr'tedy naszc pojęcia nic są ani samymi rze-
czami, ani rch podobie stu'em; zrlbo przez rozum (per raticlteta) - rvou,,-
CZaS nasze pojęcia nie sq rzeczanri, ale mogą jednak być do nich podobne ;
logika rr'ięc rozrr.aża gatunki i rodzaje rzeczy' IMatematvce natonriast właś.
cirve jest badanie rzęCzy sat'llvclr, rv rzeczylr.istości zmieszanvch ze sob4,
przęz rozlDl jednak rozdzielanych' Na przvk]acl' rr'rzeczyrr'istości nie ist-
nieje lirlia bez porr.ierzchni i grubości. A]borvicnr zadne ciało rlie ma sallej
długości, będ4c pozbatviot.t\'tn szerokości i rwsokości, lecz rr,kazdyn ciele
lvspÓłistrueją razcm \\/Szystkie trzy rv1,'miarv. Rozum jedrrak bada sam4
cz1'st4 lir'rię, oddzleloną od pou'ie rzchni i gruboś ci, rozlvazaj4c j4 materna.
tvcznie, nje cllatego. iz ona tak istnieje lub mogłab1,tak istrrieć, irle dlatego,
Ze rozum CZęSto roz\\'aza aktualriy by rzeczy r'iie tak, jzrk one istnicj4' ale jak
mogh'bv istnieć - nic rr. sobic, lecz rv oc]niesięniu do rclzltn)U, to zDaCZy
tak jak rozut]l mogłb1'' lln-rozlirr'ić im istnierrie . Z tego rozxvazaniawyrvodzi
się trr'ierclzenie. ze i1ość ciągła dzieli się niesko czenie na coraz nniejsze
części, a i]ość rlieci4gła wZrl1st21 rr' nieskoriczoność. 

.Iaka jest borr,iem nt,a-
tr.ośc< rozLll.ntr' ze kazclą d-łrrgość dzieli na dJLlgości, szerokość lla szcrcrko-
ści, itd.' i ze z tego Sa'nego pou'ocJu, to dzialarl ic tn\'a nicprzcnr'.rl l ic. Dla

I
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fizyki rvłaści\\'c jest badanre składnikorr' rZeCZy w rzeczv\\'istości złożorr1'ch.
Albowieln rzecz}rvistc ciała rue sŹ} czyste, lęcz złozonę z rzeczy prost;'ch,
ktÓre sanre u' sobie nie istnieję, jeclnakźe fiz1,k2 19211'2 za je jako czyste i ist-
niej4ce rv ten rvłaśnie sposob. Tak więc fizyka bada CZySte: ogieó' ziemię,
powietrze bąclź woc1ę, i z natury każdego, ro^\/azancgo rr' sobie Salnyll)'
orzeka o złożeniu i działaniu rr,'szystkiego, co istnieje . Nie porvirrniśm1'
przy tym przeoczyć faktu' że jedyrrie dla fizyki jest rvłaścirt,e badanie rze-
czy, podczas gdy inrre nattki zajnruj4 się pojęcia nll rzeczy. Logika traktuje
o pojęciach podług struktury kategorii, l]latenlat\'ka zaś podług strrtktun'
całości i jej składnikorv, dlatego też iogika lriekiedy posfugu;'e się cz1,514 i11-
teligencj4, rnatematyka natomiast zarr,sze posługr.rjc się rr'r.obrażenienr, rr,ięc
nigdy jej przednrioter'rr nie jest nic prostego i niezłozorlego. Ponierr'az logi-
ka i matenatyka uyprze dzaj4fizykę w porządku nauczania i służą jej jako

Swego rodzaju narzędzia. tak że zanim się rozploczllic badania u, dzie clzinie
fizyI<l, nilezy najpierw zapoznać się z nimi - konieczne bvło, abv oparĘ'
one swoje rozlvazatit.l nie na rzeczyrvistości, kt6ra r'rat.l-l claje dośrvradczenie
zwodnicze, ale jedynie na rozunlie, zatvterajqcvlll niert'zruszonq prarr'dę,
a następnie, po rvskazaniu drogi przez sam rozum' aby zst4pih ku rzeczom
zmysłowym. Teraz zaś przedstawir','szv, jak Boecjuszor.ury podzilLł nauk
teoretycznych odpowiada podziałowi, ktory podałem rryzej, krotko przvp<-l.
nnę oba podzi.afu, aby nrożrra by4o szczegołorvo pororvnać je u'zajelrlnie.

Rozdział XVIII

Pocls unlou'anie tego, .o 11'yżei p orr'iedz iano

Tcoria dzieli się na teologię, matematr'kę i |izykę lub _ inaczej
- na wiedzę intelektibiln4, inteligibilną i wiedzę o naturze; 1eszcze inaczej
- na rviedzę bosk4, doktryr'raln4 i filologiczn427. Tak rr'ięc teologia jęSt toz
Sama z wiedz4 intelektibilną i bosk4; matematvka - zxviedz4inteligibiln4
i doktrynain4 fizl,ka - zv,iedz4 fiiologiczną i o naturze. S4 tac1,. ktsrzv
u:vazaj4, iz te trzy części wiedzy teoretycznej zarvarte sq rr' sposob mi-

DtJuscłlicoll, c.i1'/i co i 1al: c11,!at. )07

styczlly rr'itr.rier'rirt PaJJady, kt6rq r'"-.,'nryślorlcl jakcl boginię nrądrości. Zo-
rvi4 ją borviem .Tritona,, 

niby .tritoon 
a, , to znaczy potrÓjne po-jmorvarie:

Boga, nvane irltelektibi]tr1,ln' duszy, zwa''c irrteligibilnynr i ciała, zwanc
nattrraltlynr, lrnię rn4drości zasłużenie przypisuje się tynr trzęfi-I, chociaż
borr'ie tn słusznie trakttrjcnry pozostałe działy , to znLlczy etykę, rne chanikę
i logikę, jako n4c.lrość, to jednak właściwicj jest określać logikę, dotycz4-
cą rrvporrriadania się rr. słorvach, oraz mcchirnikę i etykę. zajnuj4ce slę
u1'trvorczości4 i obyczajarni, jako biegłość bqclź rr,icdzę' M4drości4 rvięc
tlazrr'ieny jedynie teorię, rozwaza borviem prarvdy rzeczy,

Rozc l z ia lXIX

Dalej o t1,-rr samvr)r

Praktyka dzieli się na jedlrostkow4' pr\'Watn4 i publiczn4', inaczej
- nżr ctyczną, ekorromiczną i polityczn4;1eszcze inaczej - na moraln4,
zarz4dzaj4c4 [domem i gospodarstrr'em] i pa strr'ow4. Jednostkorva,
etyczna i rnoralna S? tym Samym; tożsatrre s4 rowrrież - pr}avattla'
ekonomiczna i zarzqdzaj4ca oraz publicznzr, polityczna i pa stu,owa'
oecc'lttolttzts Znacł'y zarz4dca, dlatego ekonotrrika naz}ĄVal]a jest wiedzq
o zarz4dzaniu. Polis 11, języku greckim oznacza pa strt,o kiui/as), stąd
się rr.yrr'odzi słorr'o .polityka', 

czyli rr,iedza o paóstrvie' Kiedy mÓwimy
o etyce' jako o części praktyki, rvtedy to słorvo oznacza postęporvanie
pojedynczego człorvieka' cl latego część etyczna i jeclnostkowa SQ tozsa.
nre. Część jednostkorr,a ,,dba rvięc o sanl4 siebie, podrrosi, zclobi i po-
mnaża się poprzez \\'Szystkie cnoty, nie dopuszczaj4c, aby życie nie nio.
sło radości, i nie czvni4c nic, czego poźniej przyszłoby żałou,ać. Część
p ry\'atna, r ozdzteIa14ca p oszczegoln e obolr'i4zki p oś redniego rodzaj u,
dot1'czy zada zarz4d,zaj4cego rodzin4 i gospodarstweln. Część pLrb-
Liczna, \\/ trosce o sprawv pa stwa, dba o dobro ri,szystkich, zabiegaj4c
o rotr,l lorr,agę sprarr' icdli\\'ośCi, umocnienic sih i o zachorr'anie umiar-
kotr'ania,'2s' Tak rvięc część 1cdnostkorva dotycz1, pojeclynczych lrrdzi,
pry\\'zltna - ojc rr' roclzitl, politvczna - przyrr'odco11, pa strva. Prakt1'kę

27 Być nloże Ilugorr r l iał tu na nryśli raczej f izjoiogię (1lor. rr 'yżej ks. II, rozclz '
XVI) niż f i lologię' : '  A'N'I 'S. Boetirrs ' ln Pot7,b1'rttłl l l  t! ialo.qi,1,PL 61 ,I1-it2
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irraczcj ' 'nazp/alny aktyrvn4, gdyz przez CZ\Iny wyjaśnia rzeczy' kt6-
re S4 jei przedn'riotetlr. Wieclza moralna rv\Nodzi S\\'4 l lŻlzwę st4d' iz
d4zy do Llczciwego sposobu (ntos) zycia i rozrł'i ia skłonrrości u'ioc1qce
do cnoty. Wiedza o zarzĄdzaniu nazyrva się tak, gd5,z m4drze nadaje
ład spraworn clomotv;' ln' $7icc]za o paristrr' ie zrvic się tak dlatego, iz clba
o pozytek całego pa stwa''2'.

Rozdział XX

Podział mcchanik i  na s icdem Iurn iejętności]

Meclranika zatr'iera sicdem urnie;ętności: tkactrr'o (lttlttficiuln), rlry-
tu.orstwo L:ronl (aunatura), zęglarst\\Io (nauigalzo), rolnictrr,o (agricultu-

ru), myślisnr,o (uenatio), med1'cyna (nlcdicina) i lr'ieclza o teatrze (tbaatri-

ca).T14, z nich dotycZązęwlętrznych szat natury. ktorymi osłania się ona
przed nierrrygodanri' Cztęry zaś - werr,,nętrznych, dzięki ktorym odzyrvia
się i leczy' Podział tcl] przypol]ina triuiltlll i quatlriz'ittllz. borr'iem Iriuittm
zuti4zane jest ze słorr'ami, ktorc s4 czymś Zewnętrznyln, .,t quadriulutll
dotyczy umysłu, $YtwarzajQCego pojęcia \\.ewnątrz siebie. Siedem sztuk
nechanicznych to siedem służ4cych' ktÓre Merkury otrz}'lrrał rv posa-
gu od Filologiiro, bez rvątpienia borr'iem kazda ]uc.lzka clziałalność służy
uymowie, poślLrbione,j mądrości, jak to Tu1iusz, rv srr'e,j księdze o zagad-
nięniach retoryki, nlorvi o Szttlcc \\'rymo\\y: '.[ona l z;ciu nirdaje bczpie-
cze srrvo, uczciwość. śu'ietność i urok. Z niej płyną dla rzcczvpospolitej
bardzo liczne korzvści, osoblirr'ie jeżeli jej torvarzyszy nąc1rość, na-jpęl1'-
niejsza przervodniczka rr,e v",SZystkich przedsięu'zięciach; olra lr'szystkim,
co w niej osi4gnęli biegłość, przynosi chrr'ałę, cześć i poszanorvanie;
ich przyjaciołonr zaś dostarcza na;.pervniejszej i najskuteczrriejszej obro-
ny'']'. Te sztuki nazyl','amy mechanicznymi, to znaczy t.iaśladorr'cz}'mi,
gdyż dotycz4 w1trvorow rzenieślnika, ktÓry zapozycza formę Z natury'

2' '  Isidorus, Elynoktgiae, i l ,2-:1, 16.
r.) Orr'e sicdenl słLlz,1cvch otrzvnlał lvIcrkLl l .v rv c]zielc i\Iarcjar-r.r K.rpei l i  , 'C) zaślu-

binach Filozofii i N{erkur.rgo" (Dt nuptits Philol,tgiae ct l\lt,rturii).
1' l\ '1. ' f . Cicero, Dt' int,ett ltont',1,,1, s. 5.

Dtdascalttcon, czt'li tt i f alz czt'/at

Podobnie ilrne sieclenl nauk zrr'ie się rvolnvmi albo dlatego, że wymagaj4
lt'olnego, to znaczv srr'oboclncgo i bicgłego umvsłu, ponierr,aż dogłębnie
rozu,azaj4 przyczyn\| rzeczy, bądź dlatego, że rv starozwności studiou,ali
jc jcdynie rr 'o lni .  to Zl laCZy szlachctnie urodzerl i .  podc,us gdy luclz ic prości
i rriskiego pochodzenia zdobwr,ali biegłość w SztukaCh lnechanicinyclr.
W tym lw,raża się rr'ielka zapobicglirvość starożytnych' ktorzy nie chcieli
nlczego zostarviać rv postaci niedopracort'anej i wszystko podclarvali pod
triezart'oclne regub i przepisy' Tak oto nrcchanika jcst naukłr, do ktorci
nalezy $rytwarzanie rvszystkich przedntiotout.

Rozdział XXI

Tkactrvo

Tkacnvo obejmuje u'szy'stkie rodzaje tkania, szyciai spiatania, rvy-
konyq'211ę ręk4, igł4' na rvrzecionie, na kołorvrotku, na warsztacie tka
ckim, sz1'dłem, grzebieniem, przyrz4danli do skręcania i przeplatania
oraz jakirnikoirviek innymi n..trzędzian.li; z jakiejkolv,iek rlrrterii: z płot.
na, z rvełny lub z lvszystkich rodzajÓrr'skory, oczyszczonęj,bądźz wło.
sem, rowniez z konopi, złyka, sitorvia, rr,łosÓu,, włokien lub innych po.
dobrri,ch rzeczy, ktÓre mog4 br'ć zastosol,,'arre do rvyrobu ubrari, okiy'ć,
płaszczy, ręcznikÓrł', prześcieradeł, dyrr'anÓrv, zasłon, Senvet, .,up"k,
polvrozou', sieci,lin' Takze ze słomy, z ktÓrej ludzie zuykli robić kape-
lusze i koszvki' To u'szystko na\eżv do tkactrva'

Rozdział XXl l

Wvtw6rst\i 'o bronl

Na drrrginr rnie;.scu jest rrytrr'orstrvo broni. Czasami jakieś narzę-
c1zia nazyrr,amy bror-ria, tak jak m lvimv o uzbrojeniu lvojennym ,t>4dź
okrętu, maj4c na myślr narzędzia użwvane tla rvojnie iub na okręcie.
Co c]o pozclstaĘch, rr4aścirr'e jest nazyrr,ać broni4 te rzęCZ\,, ktÓrymi
się zasłarliarn1,, jak tarcza' pal.cerz i hełrn, albo ktorymi uclerzamy, jak
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tniccz, obosieczny topÓr i c|zida, Pociski zaś' s4 to przeclnlioty'. ktor1'-
mi możemy rZUCać, takic jak oSZCzep lub strzała. 

.Brori ' (arrua) naz\\'ę
srv4 rr,yrvodzi od ranlicnia (annus)' ponierrlaż zrr'vkliśrn}' posługirł,ać
się ramienie n pfzy odpieraniu ciosu. .Pociski, (tela) natoniast Zosta.
ły tak nazwatre od greckiego słova teloll , Co ZDaCzy clługi, przedniotv
borviern tego rodzaju są długic; st4d u' języku łaciriskim istnieje słorr,o
prrltalare', ktorę znaczy Zarazem ,rzucać' i ,przedłuzać,. W}'trvorstrvo
broni jest więc zwane Swego rodzaju rł'iedz4 o narzędziach. nie tyle dla-
te!]o, Ze LlZFVa narzędzi \\/ Sw-Y1ll dziele, ale ponierr,az z ciskanej przed
siebie perr,nej mate rii cz5lnt - że tak porviem - nttrzęc|zic. Wl'korzystujc.
ona takie tworzlavo, jak kamien, clreu'no, metal, piasek i glina. Wie-
dza ta tna dwa rodzaje : jeden jcst ztl,i4zan,v z bttdort.nicnr'erll, drttgi
z korr,,alstwem' Budorvrrictrr,o dzieli się na murarst\\'o' tr'ykon1rr.arrc
przez kamieniaruy i murŹlrzy, oraz ciesielstrvo, dzieło stelrlrrcha i cieśli'
a dochodzi tu jeszcze dzieło rr,ielu rzemieślnikÓrr, obu dziedzin, ktorzv
pracują przy pomocy siekiery i hebla' pilnika i dźu'igara, piły i śrvidra,
struga' noza, kielni i pionu, gLadz4c, ociosuj4c, rWrzvtrlj4c' piłujqc,
u,ycinaj4c, spajaj4c, tynkując' przv uzyciu rozmaitych materiałÓrv, jak
glina, ceeła' karnie , drzervo, kość, zrt' ir, wapno' gips i t1'm podob-
ne. Kowalstu'o dzieli się na dzieło rwkurvane młotem, kttire polega
na ksztahorvaniu przedmiotow przez rozciąganie za pomoc4 uderzanta
w nie, orazr'a odlewnictu'o, polegaj4ce na nadarvarriu kształtu materii
przez jej ograniczanie. Dlatego też odlervnikanri nazl.rr'am\'t1l6[, ktorzy
przez stopienie masy tlvorZ4 norły kształt narzędzia.

Rozdz iał XxII]

Zeglarstu,o

Zeglarstrvo obejmr-rje wszystkie zajęcia zv,i4zane z r-rabyrr,irrriem,
sprzedarvaniem i wytllian4 torr,arÓlł' rr,łasn\'ch bqdź przlrviezior'iych
z daleka' Prarvdzirvie ta sztuka jest Swego rodzaju retorvk4, edvż elo-
krr.encja jest clla niej niezbęclna. Dlatego tez Merkury'- tell. ktorr' prze -
rvyzsz'a wszystkich darcm słorr,a. - naz)Ą\.any jest lltt,rcdtorttnl kirrius |=
kl,rios)' czyli panenl kupcorr,. Zeglarstrr'o przenika tajenr'iice rćlżny'cl.l

DtJasc ' , t / t c , l ł t '  c : l ' l t  co  t  1 , t / , c : t ' | . l ,

krain, dociera do niervidzianvch brzegorv, rvędruje po budzęcy'ch tru,o.
gę pustko\\'iach i uprarr'ia uczcirvy handel z obcymi narodami i w nie-
znall;'6[ językach. To zajęcie godzi rlarody, uśtrrierza wojny i dobra
prw\'atne zmienia rv dobra przynosz4Cę u,szystkim wspolny pożytek.

Rozdział XXIV

Rolnictu'o

Rolnictrvo obejmuje cztery rodza;e zięmi: pola uprawne, przęzna.
czone na sieu'; grunty uprawne, przeznaczone dla drzerv - u'inltice,
sady' gaje; pastrr'iska _ ł4ki, pastrviska na stokach gÓrskich, nieużytki;
ziemie przeznaczone na kwiatv - ogrody i rozarta.

Rozdział XXV

Myśiistrvo

My'ś)istrvo obejmuje }911ty na zvierzynę, polowanie na dzikie pta-
ctrr,o i rybołowstwo. Łowy na zrvierzynę odbyrvaj4 się wielorakimi
sposobani: Za ponocą sieci, sideł' pułapek, u.ilczych dołÓw, łuk6rr,'
oszczeporr', obłarr1., rvykurzarria dymem, psÓw i sokołolv' Do polorva.
nia tra ptaki użyu.a się pułapek, sideł, sieci, łukow, 1ep6w i przynęt.
W rybołorvstrr,ie uz}rvel się niervodorv, sieci, hakorv, rvędek i ościeni.
Do tej dyscyplinv nalezy Przvgotorr,}rvanie rvszelkiego poźr,rr'ienia,
napojorv i przyprarv' Nazwę przyjęłajednak z,iednej tylko swojej czę-
ści, ponierr'az w starozytności ludzie zwykli byii odżylriać się głÓwnie
dzięki mVślistrr'u, tak jak cz1,tti4 i tęraz rt, pe.ur'nych okolicach, gdzie
chleb jest rzadkości4 i gdzieje się mięso, a pije miÓd lub wodę. Po.
żyrvienie jest drvojakiego rodzajtr: chieb i zakąski' Nazrva chite|:a (pa.
zzzs) pochodzi aibo od słou'a ,kładztesz, (ponis), poniewaz wykłada
się go na rr'szystkich stołach przy jedzeniu, albo od greckiego słotr,a
palt, oznaczaj4cego rr,szystko, żaderr bowiem dobry posiłek nic moze
się obejść bez clrieba. RodzajÓrv chleba jest bardzo rviele: przaśn1,,

) L t
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Zakwaszol]y,  podpłol l ryk,  zrumienion1, ,  b iszkopt.  p lacek,  p ieczony

na patelni, słodki, pszeniczny, zytni i lr ' iele innr,ch. Zak4skalni na-

,y-,nly to, Co je się z chlebenr, a Co tnozerny określić jako pokarm,

RozrÓżniamy tu rviele rodzajÓrł,: mięsa, potra\\/y z rnięs, polerr'ki, ja.

rz\Jr1y, owoce . Mięsa rnogą b-vć piecz<lne ' smazollę) gotowane , SLlro\\le

lu i ,  so lone'  NiektÓre S4 nazywane polędrv ic4 l t lb cornbren, Szynk4,

sadłem, tłuszczem, snalcem albo słonin4. Niezliczone S4 tez potra\\'y

z nr ięs _ i ta lsk ie k iełbasy,  mięso pos ickane ,  pesztety,  ctasta galack ie

i inne najrozrlieisze, jakie tvlko pralvdzirvy ksiqżę kr.rcharzv nlogłby

rvynlyślić' Poiervki zarr.ierają mleko, masło, Ser, SeN'atkę' A ktoż

n'roze wyliczyć nazwy jarzyn i owocow/ Jedne przypraw,Y Są gorąCe,

inne z imt le,  jedne gorzk ie,  inne słodkie,  jedne suche, inne u ' i lgotne.

Pośr6d napoj rr' jedne tylko zwllzają, rrie odzyrr' iaj4c, jak rr'oda. inne

s4z^razę|n i rlapojern i pożyrr,ieniem. to znaczv zs,tIzzl,ią i odz1r\r'iaj4.

jak rv ino.  Dalej ,  jeśl i  chodz i  o te drugie ,  to jedne z n ich s4 poż;.rr ' ien iern

lv sposob natura lny,  jak rv ino i  podobne napoje ,  i l lne zaś przypadko-

'uo, 'uk pirr'o i rożne rniody' Tak rvięc myślisttt,o zatt.iera u'szystkie

r-trrl iejętności piekarzy, rzeźtlikÓrr', kuclra rzy i kar cznarzy,

Rozdział XXVI

Medycytra

Medycyna dzieli się na du'ie części: sposobności (occasiolles) i dzia-

łania. Sposobności jest sześć: porr,ietrze, ruch i spocz1'nek, osłabier' i ie

i rr,zrnoinien,ic, pokarm i napÓj, sen i czl.ttr'anie, orirz prz1.padłości du.

sZY. Naz\rrlaj4 się one 
.sposobności' z tego po\\'odu, że - jeśli s4 od-

powiednie - prz1lczyniaj4 się do dobrego statlu zc.lrorr' ia i dbajq o Jego
utrzymanie; nieodporviednie natomiast port.odu;4 chorobę. Przvp.rd-

łości duszy zrt'ą się sposobności4 do zclrorr' ia ]ub choroby. poniewaz

niekie dy zwiększaj4 zar Iciała], grvałtorr,nie przez gnierv, łagodrrie przez

przyjemności albo go odci4gaj4 i znlniejszaj4 _ grr'ałtorr'nie przez strach

ibojaźfi,łagodnie przez niepokÓj. S4 rvśrod nich i takie , jak r.ra przykład

smutek, ktÓre rvyrr'ołują natr.rralne sklrtki \\'e\\'nętrzlle i zcrr'rlętrzne.

Wszystkie <lzittłania rnędvczne S4 \\'c\\lllętrzne lub ze\\,nętrzlle . We-

l)itlnstalicon, c:tli co i /:al: c:t,tat' )r)

\\' l]ętrzne polcgaj4 t)it \\/pro\\/adzarriu przcz usta, nozc|rza, uszy b4dź
oclbyt napojÓrv, środkorr'rq,lrl iotnych lub proszkÓ11,, ktore się zażyrva
pijąc, żuj4c lub rr'crągając rv siebie. Zewllętrzne to na przykład przc-
t.ripl,ztnia, kataplazrny, opatrunki oraz chirlrrgia drvojakiego rodza;'u
- rv cielc, jak obcinlrri ie, szycic, przvzeeatrie , i rv kości, jak tlztstltrr.iurie
i łr1czenie. Niech nikogo nic zaniepokoi to. iz zaliczyłerlr clcl atrvbutorr'
rne clyczrl1'ch Pozy11'i"'-'i. i napoj, p.5," 11'yzci przypisałetrl do nryślistrva,
poniervaz one , z odlniennych rr'zględorr', naleząi tu i tu. Wino bolvicnl

]eszcze 1y postaci tt,inogron' należv clo za|ę'ć rolnika, r', ' it.to rv pirvrrict,
- do pirvniczcgo, a jeśii chodzi o picie - do lekarza. Podobnie przv-
rz i tdzar l ic  1 lożtrr  ie l l i l l  o . lb1rr 'a s ię rr '  n l l r , l l i c .  rzęźr l i  i  kucI l r l j '  nato l) l i Jst
rr'artość pokarmu ocetlia medycyna.

Rozdział XXVli

Wiedza o teatrzc

Wiedza o rvidorvlskach nosi S\\r4 l laz\\lę od słorr'a teatr, gdzic lud
zrr'}'H się zbierać na przedstzrrvieniach, i to nie dlatego' iżby teatr bl4
jedynyrn miejscem takich rozrv\\.ek' ale dlatego, że był on odrvicdza-
nv tłr-rmniej niz inne. Nicktore rr'idort'iska oclbyrvały się borviem rr' tc.
atrach, inne rr' przcc1sionkach btrd1'nkÓ11', itrnc rr' ginrnazjollach. irrrre
u' irmfiteatrach, inne nzr arenach, inne rv salach biesiaclnl'ch, jeszcze ir.lrrc
rv śrr,i4tyniach. V, teatrze opolvieści o czynach' rccytując bądź śpierva-
jąc, przedstarviali aktorzy' CZaSenl lv maskach' Czaserrl przy pomocy
krrkieł; 11' przedsionkach oglądatlo kororr'oclt' ze śpiervcrlr i ta catni.
\V girnnaz,1ot'iach rr,alczono; rr' amfiteatrach odbyrvały się wyścigi bie
gaczy' jeźdźcorv ltrb porr'oz4cr'ch rydrvananli; nir arenach rrystępowali
pięściarze. W czasic uczt słuchano śpiervu i gri,na rożnyclr instrumen-
tach orrrz grano w kości. W śri.i i}tvr.riach podczas uroczystclści śpiervan<l
na chrr'ałę bogonr. \\/szvstklc te rr' iclorviska zll iczono do clziałari zgod.
l-rvclr z pra\\rem, poniet'az u'skutek umiarkorvaneso wzrlrszenia zostrrjc
zachorvane naturalne cicpło \\' Ciele, a przr,jemność odślvieża umysł;
albo co jest moze bardziej prarr,clopodobne , cłiatego ze _ rvidząc, iz lutl
r-l ltrsi r-rickiedr,zebrać się razern. abv się zabarr' ić - chciatlo. bv clo tcgo
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cclu byly \\,yZl] l lcZol]c l)] ic iSce. ()barviano się l l t l r t ' icm. zc grornrclz4c s ię

rv karcznach lucl nlÓcłb1, się dopuszczać jakicnś czytrolv haniebn.vch

lub zbrodniczy'ch.

Rozdział XXVIII

O logice. ktora jest czwartr1 części4 iilozofii

Logika dzieli się na granrttykę i sztukę <1ysputorvanta.. Grantlna zna-

czy po !...kt. litera' i oj t"go greckiego słorr,a gramatyka' czvli nauka

o ii '"'o.t-', otrZVnała Sw4 naz\\lę. Poprarr,nie nlorvi4c, litera jest to znak,

ktory piszer.t-lv, .eletlenteIrr' zaś naznvam,v dź'rr,ięk' ktÓri' rr,'vmarviaInv.

Tu jejnak słorvo .1itera' rozumietny \V SZęrSZyll sensie, jako obejmu-

j4ce zarazel.rt clźu,ięk i znak napisany, jedno i drugie borr.iem należy

.lo gru-^tyki. NiekiÓrzy u\\laża'4, ze gramatyka nie jest częściq-filozofii,

l"J'1"kbv l ukirnś dodattiem .lo niej i jej narzędziem. Boccjusz Iednakże
nrciwi4c o Sztuce clysptitorvarria, tli,ie rdzi, tz moze ona być i części4 i nzr-

rzędzillrr filozotii, podobrrie jak stopa, ręka, język, oczy, itcl' si1 zarorr'no

c,iś.ia,.,',i ciała jak i jego narzę dziami. Tak rvięc grlmat1'ka Po prostu

zajrnuje się słorvami 'go.l'-'i" z ich pochodzeniem i uformorvaniem, ł4-

czeniem, odmian4, rozbudorvwvaniem, \\rymow4 i pozostałymi krr'estia-

ni zrvi4zany,,',i 2 1yypowiadaniem się. Sztuka d1,sputorr,ania zaś traktuje

o słowach podłLrg intelektu.

Rozdz ia.łXXIX

O gramatYce

w grirl l l irtvce rr'ydzielarrry l itery, sylabv, q,yrażenia i zdania; inaczej

- g..n',iiykn dzieli się na litery' czyli zna1<l tlapisane i dźrvięki, czyli to,

co ,ię .uy-^rr,ia' Jeszcze inaczej - grarnatvka zarviera l lastęptljące czę-

ś.i. .)".,o."nik, czasolr,nik' inliesłÓrv, zaimek. przysłolr'ek, przyimek'

spojnik, rr,ykrzykrlik, Słort,o art1'ku|g11'2ne' l ite rę. s14abę, Stopę nletrvCZ-

,',a, 
."k."ni, 

i l lte rputlkcię, skrot1', ortografię' arralogię, etr' l l lologię. ob.

I ) t , l , t t ;a l t : t i ,u ,  c : . l  l i  , i ,  i  M/ :  t  : \ '1 . t ,

jaśrrienia. odmianę. barbarvzm. solccyzrrr, błęcły, m<:tapl.rzlrl. schematy,
trop\', prozę, rr' icrsze. oporviadarria, clzieje' Ponlinę tu jedrrak cjalsze
w1,jaślrienia, zarou.t-lo dlatego, że byłvby bardziej rozrt,lekłe niz zu'ię-
złość nlego plarru rrymaga, jak i dlatego' iz rr'tynr dziełku zamierzałcn
prześledzić jcd;'nie podziały i nazrr'y rZęCZy, aby czytelnikou.i zostały
podane tvlko perr,ne podstarr,y rvieclzy. Ten rr,ięc, kto pragnie dorvic-
dzieć się o tvln czegoś jcszcze, niech przecz\'ta Donata' Senr,i ltsza' PrV.
scjana o akccntacll i o duunastu tuiar'rzacll Wcrgiliusza'])nrbaĄ,zllt orzlz
Izydora Etyutologie.

Rozdzial  XXX

C) szt uce d) spr.rt o\\ 'nlr ir

Sztuka dysputorr,ania nra drvie części integrzrlne _ inu.encję i os4d,
oraz trzy osobne - dou'od, argument prau,dopodobny oraz sofistycz-
nvr]. Dorvod polega tra korriecznyclr argtrnlcrrtach i n'alezy do filozoforł'.
Argunrent prarr'clopodobny nalezy do dialektykÓw i rętorÓw, sofistycz.
ny zaś do sofistorv i krętaczy. Argr-rnlent prarvdopodobny dzieli się
na diaiektykę i retorykę, obie zarvieraj4ce inrvencję i os4d jako części
integraine; skoro borviem inrvencja i os4d s4 integralną podstarv4 całe-
go rodzetju, czyli sztuki dysputorr'ania, jest konieczne , aby znajdorvały
się razenr \\|e wszystkiclr jego gatunkaclr. Inrvcncja ttczy r'vyszukir' ' 'alria
arguln entorr' i budou.ru-lia argumentacji ' Sztuka os4dzania trczv os4dzrrć
jedrro i drugie. Mozna zadać p,,tanie, czy filozofia obejnrtljc itrrvetl-
c;ę i osąd. Ąborr,iem rrrydaje się, ze nie mieszcz4 się one ani u' teo.
ri i, ani u'praktyce, ani n' mechanice, ani nawet n'logice , gdzie rnozna
by się ich najbardzie1 spodziervać. Nie S4 Zawarte rr' lo.qicc, ponielr'az
nie s11 częściami ani grarnatyki, ani sztrrki dysputolr'ania' Nie S4 za\\/arte
w SZtt lcC d1 'sputy.  1 lotr ierr 'az to onc t\\ 'orZą j4 intcgra ln ic '  a n ic  r r ic  może
być części4 tego Sarr-lego rodzajr-r jednocześnie integraln4 i osobn4. Tak

j r  \\ .łaśrl ie te trzv części st . t l l t l r r , ' i11 rr 'yraźnic trkrt-ślt l l le dz ia ly szttrk i  c1yspl l . l tc l r r ' :n i . r
Co tłc' Jrir:rrvsz1,'ch c1rvć.ch. j.rk rr'vllike z 1lt.niŻszr'ch rozrr'eżeti I lLrgon.1' t-llclgą b1.t. lr'l1t
p l i rvości '

)15
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r'".ięc rvydaje się, ze fllozofia nie zarvicra całej rr'iedzi,. Ale trzeba so-
bie uświadol-nić, ze rt'iec1zę zrvykło się rozunieć na drr'a sposoby: jako

pewn4 dyscyplinę, kiedy na przykład morvię' iż dialektyka jest rviedz4
to znaczy sztuk4, lub nauką; oraz jako pe\\rne poznanie, kiedy na prz1'-
kład nÓrr,'ię o kirnś, kto coś \\'ie, Ze ma rr,iedzę. Tak rr'ięc, jcśli znam
dialektykę _ lnan rr,iedzę, jeśli rviem, jak płlrvać - naln rr'iedzę, jeśli

tvien, ze Sokrates był svncn Sofroniska - lnam rr'iedzę. OgÓlnie mo.
rr'i4c, o kazdym, kto coś rvie, można porviedzieć, iz ma r',' iedzę' Co in-
nego jednak znacz'l, gdy nrÓrr'ię: dialektyka jest rr'iedz4, czy1i sztr.rkq
lub nauk4, a co innego, kicdy rnorvię: wiedzieć, żc Sokrates bi'ł synem
Sofroniska, to lr,iedza, czyli poznanie. Każd4 rr.iedzę, ktÓra ,jest sztuk4
b4dź nauką, słusznic określamy jako osobnr1 część filozofii, ale nl'e za-
rvsze możęmy uznać za tak4 część cał4 wiedzę, ktora jest pozrraniem.
Krotko morvi4c, każda rr,ie dza, czy to nauka, czy jakickolrviek poznanie ,
jest jednak części4 filozofii - osobn4 aibo integraln4. Nauka jest rviedzq
posiadaj4c4 wyraźny cel, zgodnie z ktÓrym przedrniot sztuki jest do-
skonale określon1,, a to nie stosuje się do rviedzy o rrynajdyrvaniu bqdź
os4dzaniu, ponierł'az ztldna z nich nie jest sama przęz się określona,
i dlatego nie nog4 b;,i n2211'ąne naukami, lecz częściami nauki, to Zna-
czy [integralnyrr.ri częściami sztuki] dysputorvania, Zapytajmv dalcj,
czy inwencja i os4d są tożsame rł' dialektyce i w rętoryce. $ilydaje się'
ze nie, skoro dwa przeciwstarvne rodzaje składają się rvłaśnie z dwÓch
takich samych części. Można rvięc rnorvić, ze rr' dialektvce i w retoryce
częściami s4 inrvencja i os4d, rozuniane niejednoznacznie; albo, lepie;,
nozemy porviedzieć, iz inrvencja i osqd są rvłaścirvvmi częściami sztuki
dysputou'ania i jako takie są jednoznaczne, natollriast u'poszczegÓlnych
częściaclr tej sztuki rlzniqsię wzajemnie od siebie pervn1.mi rvłaścirr'oś.
ciami, jednakze te rÓżnice nie polegaj4 na odmienności ich nazw' po.
niewaz nazwy te nie oznacztlj4 g'atunkÓrł', lccz określają jedynie części
rodzajowe. Gramatyka jest lviedzą o poprawnym mÓrvieniu; dialektyka
to ;.asna dysputa rozc|zieLaj4ca prarvdę od fałszu; retoryka jest nauk4
o skutecznvtn l l rzękotrtrvaniu.

Tłun.l, }rI dt 3orza ! a I : ru n kou s ka |f e rl e ckd
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wpn.orr,'aozlxtl, Ryszard ," Ś,.,. wiktora b1',ł najznanlienitszvnr spośrćl.l ucz-
nicirr' F{ugona i jego następc4 u' przcrvodzeniu szkole Wiktoryn rv. Na temat
zt'cia Rvszarda rr' ięcej jest domvsł rr' niż pclr' l l ikorr'. Nie udało się c1ot4d rrsta-
lić datv jego urodzenia, Wiadon-ro natomiast, iż icgo ojczyztl..1svł. Śzl.ćjri
skqd rv .1osc n lłodynl  r r , ięku (z l rorr '  t r r rc l r lo ust l r l i c  Jokłłdnic l . i "a" l ! ' in ' l
do Francji i rvstąpił c]o klasztoru pod rr'ezrr'anicm Świętcgo Wiktora. 

.I.arrr

zdobrrr'ał rr.iedzę 11,pierrv pod kierrrnkiet.l-l pierrr,szego opata Gilcluina, by na-
stępnie stać się ucznicm FIugona, gdv ten przej4ł kierorr'anie szkołą. Po śrll ierci
I{ugona san.' zaczqł ni4 kierorr,ać. \X/tecly też' rozpoczt1} 511,ą karierę pisarskq'
Oprocz rr ' i c lu komerrtnrz1 'b ibI i I l lych n lp is . r l  1g6|1lg iczr ly  t r l lk tat  Ó . l . ,n1},  n, . . l , .
rviele doniosłych traktatÓttr z zakresu mistyki spekulatyrvn"|',.,śrć,j-f,iÓrych
za najlvazniejszc u' przl'szłych rr'iekach uztlż11lo dł,a: Q2rygo-1919g1111 l]-lLsą
dy}pl,!:ul,g: c-zy|.i Ęęrt-qluf1l..tlli1lor orltz O łasce kontelxplac1i czyli Bettiantn
łnaior'\Y 1157 roku został zastępcą przeora' a rr, roku 1162 przeoreLn' ktrirą

i ' tto luIlkcjq pełl l i l  c lo srr.ej śmicrci rvl l*i-7J roku.

Rv'szard, zgodnie z przekazanym mu przez Hugona szacunkiem dla nauk
spekulatyrr'l.t1'ch, część slr'ej re flcksji pośrr'ięcił problenlatyc e zrvi'1zanej z teolo-
gią spekulaty.rr 'ną. Czvl l ił to z takirrr porvodzcrrienl, ze jcgo najlr,ażnicjsze dzie -

ł .oz te jdz iedz iny , t rak ta t  o . I , r Ó jq ,L :yłoprzezmis t rzÓ rvscho las tyk i ,poczyr la jąc

od Tomasza z Akrr. inu a ko cząc na Dunsie Szkocie, czytane i konlentorvane
z podzirvem, na jaki zaden innl '  du,unasto*,ieczny traktat prescholasryczny
o tej tematvce sobie rr ie zasłuż1'ł. W dziele tvnl Rvszard postanowił, zgodrl ie
z' zasadą.fittes quaerełls lnte/lt,ctt,tllz, odnaleźć i przedstarvić ,,konieczne racje ',

|ratrcnes ltecessariae) przenl lrr ' i l r ' jące zl rr ' i l trą rr '  trz1, osoby BoŻe. I)rzy czyl l l ,
tak jak rr '  doktrl 'nach Augustvl la i  Arrzelnla, z ktcirych t, tynl rvzględzic czcr.


