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KSI�GA  PIERWSZA 

Rozdział   I 

Przedmiot meteorologii* 

Powiedzieli�my wcze�niej o pierwszych przyczynach 
przyrody i o wszelkim ruchu naturalnym, a zatem o upo- 
rz�dkowanych drogach gwiazd, liczbie oraz wła�ciwo- 
�ciach �ywiołów a tak�e o ich wzajemnym przeobra�aniu, 
wreszcie o powstawaniu i gini�ciu w ogólno�ci1. Z tego 
wykładu pozostała do omówienia cz���, któr� wszyscy 
poprzednicy nazywali meteorologi�. Rozpatruje ona zja- 
wiska ukazuj�ce si� wprawdzie zgodnie z natur�, ale ju� 
nie tak regularnie jak w strefie pierwszego �ywiołu2. S� 
to zjawiska wyst�puj�ce najbli�ej orbit gwiezdnych, 
a mianowicie: Droga Mleczna, komety, meteory, gwiazdy 
spadaj�ce, a tak�e i te zjawiska, które uwa�amy za wspólne 
dla wody i powietrza, a wreszcie dotycz�ce cz��ci Ziemi, 
jej kształtów i wła�ciwo�ci3. Dzi�ki temu dowiemy si� 
o przyczynach wiatrów, trz�sieniu ziemi oraz o innych 
zjawiskach uzale�nionych od tego rodzaju porusze�. Nie- 
które s� dla nas niezrozumiałe, inne cz��ciowo pojmujemy. 
Zajmiemy si� tak�e uderzeniami piorunów, tr�bami po- 
wietrznymi, wirami i innymi jeszcze zjawiskami powta- 
rzaj�cymi si� w odpowiednich odst�pach czasu4, a wy- 
wołanymi zg�szczeniem powstałym w nich samych. 

Po omówieniu tych zagadnie�5 b�dziemy mogli stwier- 
dzi�, czy w przyj�ty sposób zdołamy mówi� o zwierz�tach 

* Tytuły rozdziałów pochodz� od tłumacza. 
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i ro�linach, ogólnie i szczegółowo. Je�li to uda si� wykona�, 
b�dzie mo�na powiedzie�, i� pocz�tkowe zamierzenia 
zostały doprowadzone do szcz��liwego ko�ca. 

Po tym wst�pie zacznijmy od pierwszej spo�ród zapo- 
wiedzianych kwestii. 

Rozdział   II 

Przyczyna materialna i sprawcza 
zjawisk meteorologicznych 

Stwierdzili�my uprzednio, i� istnieje jeden pocz�tek6, 
z którego pochodzi ogół poruszaj�cych si� naokoło ciał, 
oraz s� cztery �ywioły utworzone z czterech podstawowych 
jako�ci7. Ich ruch — twierdzimy — jest dwojakiego ro- 
dzaju: zmierzaj�cy ku �rodkowi i ze �rodka wychodz�cy. 
Spo�ród tych czterech: ognia, powietrza, wody i ziemi, 
najwy�sze miejsce zajmuje ogie�, najni�sze — ziemia. 
Dwa pozostałe zajmuj� analogiczne wzgl�dem siebie po- 
ło�enie: ze wszystkich najbli�ej ognia jest powietrze, ziemi 
natomiast — woda. Z tych to �ywiołów składa si� okalaj�cy 
Ziemi� �wiat8, a wyst�puj�ce tu zjawiska zamierzamy 
wła�nie omówi�. Zł�czony jest koniecznie z obrotami 
sfer niebieskich i stamt�d czerpie zdolno�� poruszania 
si�9. Otó� to, co jest przyczyn� wszelkiego ruchu, winno 
by� uznawane za przyczyn� pierwsz�. (Zreszt� sfera nieba 
jest wieczna, a jej ruch bez kresu, cho� zawsze u kresu10, 
natomiast ciała przynale��ce do sfery ziemskiej posiadaj� 
odr�bne i �ci�le wyznaczone granice11). Ogie�, ziemie oraz 
inne �ywioły winni�my przeto traktowa� jako przyczyn� 
materialn� zjawisk zachodz�cych w �wiecie (przez przy- 
czyn� materialn� rozumiemy tworzywo). Przyczynowo�� 
natomiast w sensie pierwszej zasady ruchu odnie�� nale�y 
do mocy poruszaj�cych si� odwiecznie ciał. 
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Rozdział   III 

Miejsce powietrza i ognia 

Powiemy teraz o Drodze Mlecznej, o kometach i innych 
podobnych zjawiskach12, pami�taj�c o zało�eniach wst�p- 
nych i poczynionych uprzednio rozró�nieniach13. 

Twierdzimy, i� ogie�, powietrze, woda oraz ziemia 
powstaj� z siebie nawzajem, a w ka�dym z nich poten- 
cjalnie zawiera si� ka�de, jak to ma miejsce wtedy, gdy 
wiele rzeczy ma to samo podło�e, do którego sprowadza 
si� ich ostateczny rozkład. 

Pierwsza trudno�� dotyczy tego, co nazywamy powie- 
trzem14. Jaka jest jego natura w okalaj�cym Ziemi� 
�wiecie i jakie jest jego odniesienie do tak zwanych �y- 
wiołów. Nikomu bowiem nie tajno, jak bardzo Ziemia 
ró�ni si� pod wzgl�dem wielko�ci od tego, co j� otacza15. 
Dzi�ki badaniom astronomów stało si� wiadome, i� jest 
wielekro� mniejsza od niektórych gwiazd. Co za� si� 
tyczy wód, nie dostrzegamy jej w postaci zwartej 
i oddzielonej nigdzie poza Ziemi�, ani te� poza jej na 
Ziemi skupiskami. Mam tu na my�li morza i rzeki wi- 
doczne dla nas, a tak�e �ródła podziemne, które mog� 
by� dla nas niedostrzegalne16. Otó� powstaje pytanie, 
czy substancja znajduj�ca si� pomi�dzy Ziemi� a naj- 
dalszymi gwiazdami jest jednorodna, czy raczej zło�ona 
z wielu ciał, a je�li zło�ona, to z ilu i jak daleko rozci�gaj� 
si� ich granice. 

O pierwszym �ywiole i jego wła�ciwo�ciach powiedzieli�- 
my ju� przedtem 17, wyja�niaj�c, i� jest nim wypełniona cała 
przestrze� obrotów niebieskich. Ta za� opinia jest nie tylko 
nasza, ale wydaje si� pochodzi� z dawien dawna i by� osi�- 
gni�ciem staro�ytnych. Dawnoju� bowiem eter18 otrzymał 
nazw�, która zdaniem Anaksagorasa19 — jak mniemam — 
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oznaczała ogie�. To bowiem, co w górze — s�dził —jest peł- 
ne ognia i dlatego staro�ytni20 nazwali ow� substancj� ete- 
rem. I w tym miał słuszno��. Widocznie ludzie uznali 
poruszaj�ce si� ciała (�	
�) za boskie (��
�) ze swej 
istoty i postanowili nazwa� eterem to, co w �adnym wy- 
padku nie uto�samia si� z czymkolwiek w naszym zasi�gu. 
S�dzimy, i� podobne pogl�dy pojawiaj� si� u ludzi co 
pewien czas, nie jeden ani dwa razy, nie wielokro�, 
lecz nieprzeliczon� ilo�� razy21. 

Ci natomiast, którzy utrzymuj�, i� nie tylko porusza- 
j�ce si� ciała, ale wszystko co je otacza, jest czystym 
ogniem, za� pomi�dzy Ziemi� a gwiazdami rozpo�ciera 
si� powietrze22, po zaznajomieniu si� z opracowaniami 
matematyków z pewno�ci� po�egnaj� si� z owymi dzie- 
cinnymi pogl�dami. Byłoby bowiem rzecz� zbyt upro- 
szczon� s�dzi�, i� ka�de spo�ród poruszaj�cych si� ciał 
jest niewielkie, bo tak wydaje si� nam obserwuj�cym 
z dołu23. Mówili�my o tym w rozprawie o ciałach nie- 
bieskich24, ale powtórzmy to jeszcze teraz. Je�liby prze- 
strzenie pomi�dzy ciałami były pełne ognia, a tak�e 
same ciała niebieskie były ogniem, wówczas ka�dy spo- 
�ród �ywiołów ju� dawno musiałby znikn��. 

Nie s� te� wypełnione samym tylko powietrzem. Prze- 
kroczyłoby ono miar� wzgl�dem innych �ywiołów nawet 
wówczas, gdyby dwa �ywioły25 wypełniały przestrze� 
mi�dzy niebem a Ziemi�. Ziemia wraz z całym ogromem 
wód jest — �eby tak powiedzie� — niczym w porównaniu 
z tym, co j� otacza. A tymczasem nie zauwa�amy braku 
równowagi, kiedy z rozkładu wody powstaje powietrze 
albo z powietrza ogie�. A przecie� stosunek pomi�dzy 
mał� ilo�ci� wody a powietrzem, które ze� powstaje, 
koniecznie winien by� taki sam, jak mi�dzy całym po- 
wietrzem a wod� w ogóle. Przy czym nic szkodzi, je�li 
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zaprzeczy si� mo�liwo�ci powstawania jednego �ywiołu 
z drugiego26, a tylko przyjmuje si� ich równo�� pod 
wzgl�dem mocy. W takim wypadku równo�� mocy winna 
koniecznie poci�ga� za sob� równo�� masy, zupełnie jak 
gdyby powstawały z siebie nawzajem. St�d staje si� jasne, 
i� ani powietrze ani ogie� nie wypełniaj� przestrzeni 
pomi�dzy Ziemi� a niebem. 

Pozostaje zatem wyja�ni� poło�enie tych dwóch, to 
jest powietrza i ognia, wzgl�dem pierwszego �ywiołu 
oraz wskaza�, dlaczego ciepło ze sfery gwiazd przedo- 
staje si� ku obszarom wokółziemskim27. Skoro wi�c powie- 
my najpierw —jak zreszt� zapowiedziano — o powietrzu, 
omówimy w dalszej kolejno�ci tak�e i pozostałe kwestie. 

Je�li woda powstaje z powietrza, powietrze za� z wody, 
nasuwa si� pytanie, dlaczego na wielkich wysoko�ciach 
nie pojawiaj� si� chmury28. A przecie� tym łatwiej po- 
winny si� tworzy�, im odleglejszy jest ten region od 
Ziemi oraz im bardziej zimny. Taki za� jest z powodu 
wielkich przestrzeni dziel�cych Ziemi� zarówno od roz- 
palonych gwiazd, jak i od odbitych od Ziemi promieni. 
Te ostatnie utrudniaj� powstawanie chmur w pobli�u 
Ziemi, gdy� rozpraszaj� je swym ciepłem. Dlatego chmury 
zaczynaj� gromadzi� si� dopiero wówczas, kiedy rozpra- 
szane promienie trac� swoj� moc. 

Tak wi�c albo woda nie powstaje z jakiegokolwiek 
b�d� powietrza, albo te� je�li z jakiegokolwiek na równi, 
to wokół Ziemi rozpo�ciera si� nie tylko powietrze, ale 
i pewien rodzaj mgły, która łatwo zmienia si� w wod�29. 
Je�li zatem cała przestrze� mi�dzy ciałami niebieskimi 
wypełniona jest jakim� �ywiołem, anie mo�e nim by� 
ogie�, gdy� wówczas wszystkie inne �ywioły spłon�łyby, 
wynika st�d, i� jest nim powietrze i otaczaj�ca Ziemi� 
woda. Mgła bowiem jest wyparowan� wod�. 



 7

Tyle, gdy idzie o ukazanie trudno�ci. Przedstawmy 
zatem i swój pogl�d, uwzgl�dniaj�c zarówno to, co ju� 
powiedzieli�my, jak i to, co zamierzamy wła�nie podj��. 
Utrzymujemy zatem, i� najwy�szy region a� po Ksi��yc30 

wypełniony jest �ywiołem ró�nym od ognia i powietrza, 
wolnym — w niektórych miejscach bardziej, w innych 
mniej — od ubocznych składników31, niejednorodnym 
zwłaszcza tam, gdzie graniczy z powietrzem oraz ota- 
czaj�cym Ziemi� obszarem. Kiedy wi�c pierwszy �ywioł 
oraz zawarte w nim ciała wykonuj� ruch kołowy, roz- 
dzieraj� i zapalaj� poruszeniem bezpo�rednio poni�ej po- 
ło�ony obszar i wytwarzaj� ciepło. 

Z innego punktu wyj�cia dochodzimy równie� do tego 
samego wniosku. To, co znajduje si� poni�ej obrotów 
nieba, stanowi rodzaj materii zawieraj�cej w mo�no�ci 
ciepło i zimno, sucho�� i wilgo�, oraz inne towarzysz�ce 
im wła�ciwo�ci32. Ujawnienie si� owych wła�ciwo�ci zale�y 
od zaistnienia b�d� niezaistnienia ruchu, o którego przy- 
czynie i pocz�tku powiedzieli�my wcze�niej. To, co naj- 
bardziej zimne i ci��kie, a mianowicie ziemia i woda, 
znajduje si� w samym �rodku i najbli�ej. Nieco dalej, 
naokoło, znajduje si� powietrze i to, co zwykło si� nazy- 
wa� ogniem33, chocia� nim nie jest; ogie� jest bowiem 
nadmiarem ciepła i jakby gotowaniem. Przyj�� zatem 
nale�y, i� z tego, co nazywamy powietrzem, cz��� okala- 
j�ca Ziemi� jest wilgotna i ciepła, gdy� zawiera zarówno 
mgł� jak i wyziew pochodz�cy z ziemi. Cz��� górna 
natomiast jest ciepła i sucha. Mgła bowiem z natury 
jest wilgotna i zimna34, wyziew natomiast — suchy i ciepły. 
Tote� mgła jest jakby wod� w mo�no�ci, wyziew za� 
takim samym ogniem. Racj� zatem —jak wolno s�dzi� — 
dla której chmury nie powstaj� na wielkich wysoko�ciach, 
jest wyst�puj�cy tam w du�ych ilo�ciach pewien rodzaj 
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ognia, nie za� samo tylko powietrze. Jest równie� prawdo- 
podobne, i� tak�e ruch kołowy przeszkadza tworzeniu 
si� chmur w górze. 

Powietrze wykonuje konieczny ruch kołowy z wyj�tkiem 
tej cz��ci, która zawiera si� wewn�trz obwodu czyni�cego 
Ziemi� doskonał� kul�36. Wida� przecie� i teraz, �e wiatry 
powstaj� w zagł�bieniach ziemi, nie wiej� natomiast 
ponad szczytami wysokich gór. Dokoła za� porusza si� 
powietrze dlatego, i� w ten sposób poci�ga je obrót 
strefy nieba. Wraz z ni� porusza si� ogie�, z ogniem 
za� powietrze. Ten wła�nie ruch przeszkadza zg�szczeniu 
si� powietrza w wod�. Za ka�dym ra�eni; gdy cz�stka 
nabiera ci��aru, jej ciepło uchodzi ku górze, ona za� 
sama opada ku dołowi. Inna z kolei cz�stka wraz z wy- 
ziewami ognia unosi si� ku górze, i w ten sposób jedna 
warstwa nieustannie wypełnia si� powietrzem, druga 
ogniem, przy czym powietrze ulega ustawicznej zamianie36. 

Tyle niechaj wystarczy wyja�nie�, dlaczego nie po- 
wstaj� chmury a powietrze nie zg�szcza si� w wod�; 
co s�dzi� nale�y o przestrzeni pomi�dzy gwiazdami a Zie- 
mi� oraz o naturze wypełniaj�cego ow� przestrze� ciała. 

Je�li idzie o powstawanie ciepła dostarczanego przez 
Sło�ce, lepiej byłoby omówi� te zagadnienia osobno 
w szczegółowym traktacie o odczuciach37, jako �e ciepło 
jest rodzajem odczucia. Tutaj jednak wyja�ni� nale�y, 
w jaki sposób ciepło mo�e pochodzi� od ciał niebie- 
skich, skoro przecie� z natury nie s� one gor�ce. 

Wiemy dobrze, �e ruch zdolny jest spowodowa� roz- 
kład i zapalenie powietrza, tak i� nawet poruszaj�ce si� 
przedmioty nierzadko wydaj� si� roztapia�38. Otó� ruch 
wykonywany przaz Sło�ce całkowicie wystarcza do wy- 
tworzenia ciepła, czyli ogrzania. Musi to by� ruch gwał- 
towny i niezbyt oddalony. Ruch gwiazd jest szybki, lecz 
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odległy, Ksi��yca wprawdzie bliski, lecz powolny. Sło�ce 
natomiast posiada obydwie wła�ciwo�ci w stopniu wy- 
starczaj�cym. To, i� ciepło wzrasta dzi�ki obecno�ci Sło�- 
ca, łatwo rozumiemy przez porównanie ze zjawiskami 
wyst�puj�cymi na naszej ziemi. Tutaj tak�e powietrze, 
które pozostaje najbli�ej wprawionych w ruch ciał, od- 
znacza si� wysok� temperatur�. Jest to zupełnie zrozu- 
miałe, gdy� poruszaj�ce si� ciało bardzo rozrzedza po- 
wietrze. Takim to sposobem ciepło dostaje, si� a� do 
naszej strefy. Dostaje si� tak�e dlatego, i� otaczaj�cy 
powietrze ogie� na skutek ruchu wielekro� bywa rozry- 
wany i spychany. 

Przekonywaj�cym �wiadectwem, i� strefa nieba nie jest 
ani ciepła ani ognista39, s� meteory. Powstaj� bowiem 
nie w górze, lecz na dole. Tymczasem to, co porusza 
si� dłu�ej i z wi�ksz� szybko�ci�, powinno rychlej dozna� 
zapalenia. Zreszt� Sło�ce, które wydaje si� samym �arem, 
jest — jak widzimy — białe, nie za� ogniste. 

Rozdział    IV 

Meteory i inne zjawiska 

Po dokonaniu powy�szych ustale�, pragniemy wyja- 
�ni�, dlaczego w okolicy nieba pojawiaj� si� błyskaj�ce 
promienie, meteory, jako te� tak zwane przez niektórych 
pochodnie i błyski40. Wszystkie te zjawiska posiadaj� 
tak� sam� natur� oraz przyczyn�. Ró�nica polega na 
stopniu nat��enia. 

Przyczyna tych zjawisk oraz wielu innych jest nast�pu- 
j�ca. W wyniku ogrzania Ziemi przez Sło�ce powstaje 
z konieczno�ci nie pojedynczy — jak s�dz� niektórzy — 
lecz podwójny wyziew. Jeden podobny jest do pary wodnej, 
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drugi do wiatru. Ten, który pochodzi z wilgoci znajdu- 
j�cej si� w ziemi oraz wokół ziemi, ma charakter mgły, 
pochodz�cy za� z ziemi suchej jest podobny do dymu. 
Spo�ród nich wyziew o naturze wiatru, poniewa� jest 
ciepły, zajmuje miejsce wy�ej, wyziew wilgotny natomiast 
z racji swej ci��ko�ci znajduje si� w warstwach ni�szych. 
Tak wi�c przestrze� wokół Ziemi zapełniona jest według 
nast�puj�cego porz�dku: najbli�ej poruszaj�cej si� sfery 
nieba znajduje si� ciepło i sucho��, które my nazywamy 
ogniem, poniewa� to, co wspólne jest wszystkim dymo- 
podobnym wyziewom, nie ma swej nazwy. Korzystamy 
wi�c z takiej, gdy� jest to �ywioł spo�ród wszystkich najbar- 
dziej zapalny. Miejsce poni�ej ognia zajmuje powietrze. 

Otó� nale�y wiedzie�, �e substancja, któr� nazywamy 
ogniem, zajmuj�c ostatni pier�cie� strefy ziemskiej zapala 
si� wielekro� od najmniejszego poruszenia niby dym41. 
Płomie� jest bowiem gotowaniem suchego wyziewu. Przy 
zaistnieniu zatem odpowiednich warunków wspomniana 
materia zapala si�, ilekro� zostanie wprawiona w ruch 
obrotami sfer. 

Ró�norodno�� powstałych w ten sposób zjawisk zale�y 
od poło�enia i ilo�ci substancji zapalnej. Je�li rozci�ga 
si� zarówno wzdłu� jak i wszerz, widzimy wtedy cz�sto 
płomie� podobny do pal�cej si� słomy w polu; je�li tylko 
wzdłu�, wtedy obserwujemy tak zwane pochodnie, błyski 
i meteory42. Kiedy za� substancja pal�c si� wyrzuca iskry 
(co zdarza si�, gdy jej drobne cz�steczki rozpalaj� si� 
pozostaj�c jednak�e w ł�czno�ci z cało�ci�), wówczas takie 
zjawisko nazywa si� błyskiem; kiedy iskrzenie nie nast�- 
puje — pochodni�. Je�li za� wyziew rozpada si� na wiele 
cz��ci i w ró�nych kierunkach zarówno na długo�� jak 
i na szeroko��, wówczas powstaj� meteory. 

Powy�sze zjawiska wywołuje niekiedy zapalony poru- 
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szeniem wyziew. Niekiedy znowu ze �ci�ni�tego chłodem 
powietrza usuwane bywa ciepło, tak i� jego ruch przypo- 
mina raczej wyrzucenie ani�eli zapalenie. 

Mógłby kto� pyta�, czy zachodzi tutaj co� analogicz- 
nego jak wówczas, gdy znajduj�cy si� pod pochodni� 
wyziew zapala od jej płomienia inn�, poło�on� ni�ej, 
pochodni� (jako �e szybko�� jest tu zdumiewaj�ca i przy- 
pomina raczej wyrzut ni� stopniowe zapalanie), czy te� 
owe zjawiska s� raczej wyrzuconymi ciałami. Wydaje si�, 
�e jedno i drugie. Niekiedy w istocie rzecz ma si� tak jak 
z pochodniami, kiedy indziej ciała wyrzucane s� pod 
ci�nieniem, podobnie jak pestki owoców �ciskane w pal- 
cach. Wida� je zatem podczas nocy i za dnia, jak z po- 
godnego nieba spadaj� na ziemi� i morze43. Spadaj� 
za�, gdy� taki kierunek nadaje im zg�szczcnie. Z tego 
powodu równie� i pioruny spadaj� na dół. Przyczyn� 
tych wszystkich zjawisk nie jest zapalenie, lecz spowo- 
dowany ci�nieniem wyrzut. Wszystko bowiem, co ciepłe, 
z natury swej unosi si� ku górze. 

Zjawiska, które pojawiaj� si� na du�ych wysoko�ciach, 
powstaj� w nast�pstwie zapalenia si� wyziewu. Te za�, 
które powstaj� na dole, w wyniku wypchni�cia wilgot- 
nego wyziewu poddanego uprzednio zg�szczeniu oraz 
ozi�bieniu44. Wyziew wilgotny, zg�szczaj�c si� i kieruj�c 
ku dołowi, naciska i wypycha ciepło. Kierunek ruchu 
pionowy, poziomy czy uko�ny zale�y od horyzontalnego 
b�d� wertykalnego poło�enia wyziewu. 

W wi�kszo�ci przypadków kierunek jest uko�ny, po- 
niewa� jest wypadkow� dwóch porusze�: wymuszanego 
[poruszenia] ku dołowi oraz naturalnego ku górze45. 
Ka�de bowiem ciało w takich warunkach przyjmuje kie- 
runek po�redni. St�d kierunek gwiazd spadaj�cych jest 
zazwyczaj uko�ny. 
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Tak wi�c przyczyn� materialn� wszystkich tych zja- 
wisk jest wyziew, przyczyn� za� sprawcz� zarówno obrót 
sfery niebieskiej, jak te� ci�nienie zg�szczonego powietrza. 
Wszystkie te zjawiska powstaj� poni�ej sfery Ksi��yca. 
Wskazuje na to pr�dko�� poruszania si� podobna do tej, 
z jak� poruszaj� si� przedmioty wprawiane w ruch przez 
nas samych. Poniewa� znajduj� si� niedaleko od nas, 
dlatego zdaj� si� o wiele przewy�sza� pr�dko�� gwiazd, 
Sło�ca i Ksi��yca. 

Rozdział   V 

Zjawiska zorzopodobne46 

W pogodn� noc pojawiaj� si� cz�sto na niebie liczne 
zjawiska, a mianowicie zapa�ci, bruzdy i krwawe jakie� 
kolory47. Przyczyna jest ta sama, co uprzednio. Poniewa� 
wiadomo, i� zg�szczone w górze powietrze zapala si�48, 
a owo spalanie przyjmuje niekiedy wygl�d płomieni, 
kiedy indziej belek, b�d� te� spadaj�cych gwiazd, st�d 
te� nic dziwnego, i� pojawia si� znaczna ró�norodno�� 
barw. Z jednej bowiem strony słabe, przedostaj�ce si� 
przez zg�szczone powietrze �wiatło, z drugiej rozszcze- 
piaj�ce wła�ciwo�ci powietrza wywołuj� ró�ne odcienie, 
zwłaszcza czerwie� i purpur�49. Powstaj� one głównie 
w nast�pstwie wymieszania nało�onych na siebie kolorów, 
ognistego i białego. St�d te� wschodz�ce lub zachodz�ce 
gwiazdy w czasie upałów, albo poprzez dym, nabieraj� 
czerwonawego odcienia. To samo dokonuje si� równie� 
przez odbicie, kiedy zwierciadło jest tego rodzaju, i� 
odbija nie tylko kształt, lecz kolor50. Nie trwa to jednak�e 
długo, poniewa� zg�szczenie b�d�ce przyczyn� zjawiska 
mija szybko. 
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Zapa�ci sprawiaj� wra�enie gł�bi w wyniku przedzie- 
rania si� barwy czarnej lub sinej przez �cian� �wiatła51. 
W takich samych okoliczno�ciach, gdy zg�szczenic staje 
si� wi�ksze, powstaj� pochodnie. Kiedy pochodnie gro- 
madz� si�, powstaje zapa��52. Ogólnie bior�c, kolor biały 
na tle czerni dostarcza rozmaitych odcieni, podobnie jak 
płomie� w dymie. Za dnia jednak Sło�ce utrudnia ich 
dostrzeganie, noc� za� z powodu braku odpowiedniego 
tła nie ukazuj� si� �adne z wyj�tkiem czerwieni53. 

Takie zatem przyczyny nale�y przyj�� dla meteorów, 
płomieni i innych tego rodzaju krótko trwaj�cych zjawisk. 

Rozdział   VI 

Komety: odrzucenie dawnych pogl�dów 

Wyja�nimy teraz zjawisko komet oraz tak zwanej Drogi 
Mlecznej. Wcze�niej jednak omówimy pogl�dy innych 
na ten temat. 

Anaksagoras54 i Demokryt55 twierdz�, i� komety s� po- 
ł�czeniami planet, które biegn�c blisko siebie wydaj� si� 
dotyka� nawzajem. Inni, ze szkoły italskiej, zwani pita- 
gorejczykami56, utrzymuj�, i� kometa jest jedn� spo�ród 
planet ukazuj�cych si� z rzadka i niewysoko ponad ho- 
ryzontem, tak jak dzieje si� to z Merkurym: poniewa� 
ukazuje si� niewysoko, dlatego kolejne jego pojawienie 
cz�sto uchodzi naszej uwadze, tak i� w rezultacie rzadko 
go dostrzegamy. 

Pogl�dy zbli�one podzielali Hipokrates z Chios57 i jego 
ucze� Ajschylos58, z t� jednak ró�nic�, i� według nich 
kometa posiada warkocz nie ze swej natury, lecz otrzymuje 
go w niektórych miejscach. Otrzymuje za� wtedy, gdy 
nasz wzrok odbija si� ku Sło�cu od wilgoci, któr� kometa 
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ci�gnie za sob�59. Poniewa� zostaje daleko za Sło�cem , 
zwykle pojawia si� bardzo rzadko w porównaniu z innymi 
gwiazdami60. Zanim bowiem uka�e si� znowu w tym 
samym miejscu, musi przeby� cał� drog� powrotn�. 
Zostaje za� zarówno na południu, jak na północy. Pomi�- 
dzy zwrotnikami nie ci�gnie za sob� wilgoci, gdy� cała 
ta przestrze� wysuszana jest obrotami Sło�ca. Kiedy na- 
tomiast biegnie dalej ku południowi, spotyka wprawdzie 
obfito�� wilgoci, poniewa� jednak tylko niewielki odcinek 
drogi znajduje si� ponad horyzontem, wi�ksza za� cz��� 
poni�ej, dlatego wzrok nie mo�e odbija� si� ku Sło�cu 
dosi�gaj�cemu czy to zwrotnika północnego, czy po- 
łudniowego. Na tym wi�c obszarze planeta nie otrzymuje 
warkocza61. Je�eli za� pozostaje [za Sło�cem] na północy, 
wówczas powstaje warkocz, poniewa� cz��� orbity ponad 
horyzontem jest du�a, ten za� jej odcinek, który znajduje 
si� poni�ej — mały. St�d wzrok, odbijaj�c si�, z łatwo�ci� 
dociera do Sło�ca. 

Wymienione powy�ej opinie napotykaj� na trudno�ci 
zarówno wspólne wszystkim zjawiskom , jak i wła�ciwe 
poszczególnym. 

Zacznijmy od tej, która głosi, i� kometa jest jedn� 
z planet. Otó� wszystkie planety — jak wiadomo — po- 
ruszaj� si� wewn�trz koła Zodiaku, a przecie� wielekro� 
komety widoczne były na zewn�trz tego koła, a nawet 
pojawiały si� wi�cej ni� jedna równocze�nie62. Nast�pnie, 
skoro warkocz pojawia si� na skutek odbicia — jak utrzy- 
muj� Ajschylos i Hipokrates — wówczas planeta powinna 
pojawia� si� równie� bez niego, poniewa� pozostaje za 
[Sło�cem] równie� w tych miejscach, gdzie nie mo�e po- 
jawi� si� warkocz. Tymczasem nikt nie widział innej 
planety poza owymi pi�cioma, które znamy, a które 
ponad horyzontem cz�sto ukazuj� si� równocze�nie83. 
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Owszem, komety pojawiaj� si�, i to dosy� cz�sto, zarówno 
wtedy, gdy wszystkie planety s� widoczne, jak i wówczas, 
gdy z racji blisko�ci Sło�ca dostrzegalne s� tylko niektóre. 
Ponadto i to nie jest prawd�, jakoby kometa mogła 
pojawia� si� tylko na północy, w czasie letniego prze- 
silenia64. Tak wielka kometa, która pojawiła si� w czasie 
trz�sienia ziemi i powodzi w Achai65, rozpocz�ła swój 
bieg na zachodzie. Tak�e i na południu widziano ich 
wiele. A znowu za archontatu w Atenach Euklesa, syna 
Molona66, pojawiła si� w okresie zimowego przesilenia, 
w miesi�cu Gamelion67, kometa na północy. Tymczasem 
nawet zwolennicy przedstawionej hipotezy uwa�aj� od- 
bicie na takiej odległo�ci za niemo�liwe. 

Wspóln� trudno�ci� zarówno tych ostatnich, jak i zwo- 
lenników opinii o powstawaniu komet w wyniku poł�- 
czenia dwóch planet, jest przede wszystkim fakt, i� tak�e 
stałe gwiazdy otrzymuj� niekiedy warkocz. A nie tylko 
nale�y wierzy� Egipcjanom68, którzy tak wła�nie utrzy- 
muj�, bo i my to samo zauwa�yli�my. Spo�ród gwiazd 
wyst�puj�cych w gwiazdozbiorze Nied�wiedzicy jedna po- 
siada warkocz, co prawda nieznaczny. Je�li patrzy si� 
na� uporczywie, �wiatło jej blednie, kiedy za� tylko prze- 
lotnie, wtedy blask staje si� pełniejszy. Ponadto wszystkie 
dostrze�one w naszych czasach komety nie zachodziły 
wcale, lecz znikały nad horyzontem, gasn�c stopniowo 
tak, i� nie pozostało po nich ani wiele gwiazd, ani nawet 
jedna69. Kometa Wielka, o której ju� wspominali�my, 
pojawiła si� za archontatu Astejosa w zimie, na zachodzie, 
kiedy pogoda była mro�na i jasna. Pierwszego dnia, 
poniewa� zachodem swym uprzedziła zachód Sło�ca, 
była niewidoczna, w drugim za� była ju� widzialna. 
Pod��ała mianowicie w niewielkiej odległo�ci za Sło�cem 
i wkrótce zaszła, a jej blask rozci�gał si� na trzeci� cz��� 
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nieba niby ła�cuch70. Z tego powodu nazwano j� „drog�". 
Dotarła a� do pasa Oriona i tam zagin�ła. 

Demokryt bronił jednak usilnie swej opinii utrzymuj�c, 
i� widział gwiazdy pojawiaj�ce si� w momencie zanikania 
komety. 

Zjawisko to powinno jednak powstawa� zawsze, nie 
za� w niektórych tylko przypadkach. Zreszt�, powiadaj� 
Egipcjanie, i� istniej� poł�czenia planet mi�dzy sob� 
oraz planet z gwiazdami stałymi, a i my sami zauwa�y- 
li�my planet� Jowisza dotykaj�c� i zasłaniaj�c� zupełnie 
jedn� spo�ród gwiazd Bli�ni�t, a przecie� wskutek tego 
nie powstała �adna kometa. Ponadto z rozwa�a� teore- 
tycznych wynika to zupełnie jasno. Gwiazdy, chocia� 
jedne s� mniejsze, drugie wi�ksze, pojedynczo rozpatry- 
wane wydaj� si� niepodzielnymi punktami. Gdyby wi�c 
rzeczywi�cie były niepodzielnymi, nie mogłyby poprzez 
zetkni�cie ukształtowa� czego� wi�kszego, a zatem, po- 
niewa� nie s� rzeczywi�cie niepodzielne, ale takimi si� 
tylko wydaj�, dlatego ich poł�czenie nie mo�e wywoła� 
wra�enia, jakoby powstało co� wi�kszego71. 

W taki wi�c sposób, wprawdzie niezbyt obszernie, lecz 
wystarczaj�co jasno zostało wykazane, i� podawane przy- 
czyny powstawania komet nie s� nimi w rzeczywisto�ci. 

Rozdział   VII 

Komety, przyczyna powstawania 

Obowi�zkowi rozumowego wyja�niania spraw, które 
dla naszych zmysłów nie s� bynajmniej oczywiste, zado��- 
uczynimy— jak s�dz�—je�li wska�emy na mo�liw� ich 
przyczyn�72. Na podstawie tego, co mo�emy zaobserwowa�, 
wolno przyj��, i� zjawiska te dokonuj� si� nast�puj�co. 



 17 

Powiedzieli�my uprzednio73, i� wokół Ziemi, to jest 
bezpo�rednio poni�ej obrotów nieba, rozpo�ciera si� war- 
stwa suchego i ciepłego wyziewu. Ten wła�nie wyziew 
oraz w du�ej mierze znajduj�ce si� bezpo�rednio ni�ej 
powietrze poruszane s� obrotami sfer wokół Ziemi. W ten 
sposób poruszany i przemieszczaj�cy si� wyziew po uzy- 
skaniu odpowiedniego zg�szczenia cz�sto ulega zapaleniu. 
To wła�nie — naszym zdaniem — stanowi przyczyn� 
powstawania poszczególnych gwiazd spadaj�cych74. 

Kiedy zatem w ow� zg�szczon� materi� zapaln� na 
skutek poruszenia z góry wpadnie zarodek ognia, nie tak 
du�y, aby pochłon�� wszystko, ani tak słaby, aby wkrótce 
zagasn��, lecz w miar� silny i rozległy, i kiedy równo- 
cze�nie ku górze unosi si� inny o odpowiednim składzie 
wyziew, wówczas powstaje kometa o kształcie odpowia- 
daj�cym kształtowi wyziewu. Je�li rozpo�ciera si� we 
wszystkich kierunkach, powstaje kometa z warkoczem, 
je�li tylko na długo�� — tak zwana brodata75. Tak jak 
poruszanie si� tego rodzaju zjawiska upodobnia je do 
b�d�cej w ruchu gwiazdy, tak te� pozostawanie w miejscu 
czyni je podobnym gwie_dzie stałej. Dzieje si� zatem tak, 
jak gdyby kto� w du�y stóg siana wrzucił pochodni� 
lub mał� iskierk� ognia. Do takiego wła�nie zjawiska 
podobny jest bieg owych ciał. Mkn� bowiem szybko 
wzdłu�, dzi�ki odpowiednim wła�ciwo�ciom materii za- 
palnej . 

Gdy ogie� nie wygasa po drodze, ale zatrzymuje si� 
tam, gdzie najwi�cej materiału zapalnego, wówczas kres 
jego biegu staje si� pocz�tkiem komety. Otó� takim zja- 
wiskiem jest kometa — rodzajem gwiazdy spadaj�cej, 
która w sobie samej zawiera pocz�tek i koniec. 

Je�li zatem substancja zapalna gromadzi si� w ni�szych 
warstwach, wówczas kometa jest zjawiskiem niezale�nym. 
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Je�li jednak wyziew pozostaje pod kształtuj�cym wpływem 
której� z gwiazd stałych albo planet76, wówczas ta wła�nie 
gwiazda staje si� komet�. Tym to gwiazdom warkocz nie 
przysługuje, lecz podobnie jak wokół Sło�ca czy Ksi��yca 
pojawia si� halo — gdy powietrze poni�ej obrotów Sło�ca 
odznacza si� odpowiednim dla jego powstania zg�szcze- 
niem — i towarzyszy im w miar� ich przemieszczania 
si�, tak te� warkocz w stosunku do owych gwiazd jest 
jakby rodzajem halo. Ró�nica polega na tym, i� kolor 
halo powstaje na skutek załamania si� �wiatła, natomiast 
zabarwienie komet — jak mo�na zauwa�y� — pochodzi 
od nich samych. 

Je�eli takie zg�szczenie tworzy si� wokół gwiazdy, 
wówczas kometa podlega koniecznie tym samym obro- 
tom, które wprawiaj� w ruch gwiazd�. Je�li za� tworzy 
si� oddzielnie, wówczas pozostaje w tyle za gwiazdami, 
zgodnie zreszt� z ruchem strefy okołoziemskiej. 

(Tym, co najlepiej wskazuje, i� kometa nie jest od- 
biciem ku gwie�dzie, na wzór halo w materii czystej 
i zapalnej, ani te� —jak głosz� zwolennicy Hipokratesa — 
ku Sło�cu, jest fakt, i� cz�sto, owszem, daleko cz��ciej 
pojawia si� kometa w sposób niezale�ny ni� wokół okre- 
�lonych gwiazd. 

O przyczynie powstawania halo powiemy pó�niej)77. 
O tym, i� komety zawieraj� ogie�, wnosi� nale�y st�d, 

�e pojawianie si� ich oznacza zazwyczaj wiatry i susz�78. 
Jest bowiem rzecz� oczywist�, i� powstaj� one w wyniku 
nagromadzenia wyziewów suchych, wysuszaj�cych nie- 
uchronnie powietrze. Wyziew wilgotny natomiast wobec 
obfito�ci wyziewu suchego rozprasza si� i znika, st�d 
te� z trudem wytwarza si� woda. To zreszt� zjawisko 
zostanie obszerniej wyja�nione, gdy przyjdzie pora mówi� 
o wiatrach. Kiedy zatem komety pojawiaj� si� cz�sto 
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oraz w znacznych ilo�ciach, wtedy — zgodnie z tym, 
co mówimy — z cał� pewno�ci� nadchodz� lata suche 
i wietrzne. Kiedy za� pojawiaj� si� rzadziej i s� niewielkie, 
wtedy pogoda jest bardziej umiarkowana, chocia� tu 
i ówdzie pojawia� si� mo�e silny i długotrwały huragan. 
Tak na przykład w okolicy Aigospotamoj spadł z powie- 
trza kamie�, który przez cały dzie� miotany był gwał- 
townym wichrem79. W tym wła�nie czasie ukazała si� 
kometa na zachodzie. W roku za� ukazania si� Wielkiej 
Komety80 zima była sucha, a wiatr panował północny. 
Powód� miała miejsce wówczas w nast�pstwie �cierania 
si� dwóch wiatrów przeciwnych: w zatoce panował wiatr 
z północy, na zewn�trz za� gwałtowny z południa. Po- 
nadto za archontatu Nikomachosa przez przeci�g kilku 
dni ukazywała si� kometa w pobli�u koła zwrotnikowego 
(ta wła�nie nie zaszła za zachodzie), i wtedy to pojawił 
si� huragan w okolicy Koryntu81. 

Fakt, i� komety nie s� ani liczne ani cz�ste, oraz �e 
pojawiaj� si� raczej poza zwrotnikami ni� wewn�trz nich, 
wskazuje, i� przyczyn� ich powstawania jest ruch Sło�ca 
i gwiazd. Nie tylko oddziela on ciepło, ale tak�e roz- 
kłada wyziew ju� powstały. Główn� jednak przyczyn� 
jest gromadzenie si� wyziewu suchego w okolicy Drogi 
Mlecznej. 

Rozdział   VIII 

Droga Mleczna 

Powiemy teraz o tym, jak powstaje Droga Mleczna, 
o jej przyczynie i naturze. Tak�e i ten wykład poprze- 
dzimy przedstawieniem opinii poprzedników82. 

Niektórzy spo�ród tak zwanych pitagorejczyków utrzy- 
muj�, i� jest ni� droga utworzona przez jedn� z gwiazd, 
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które spadły z nieba w czasach legendarnej katastrofy 
Faetona83. Inni znowu s�dz�, i� t�dy wła�nie poruszało 
si� kiedy� Sło�ce, wskutek czego cały ten obszar uległ 
wypaleniu, b�d� te� innym tego rodzaju wpływom. 

Jest jednak czym� nierozumnym nie dostrzega�, i� 
je�li taka miałaby by� przyczyna powstania Drogi Mlecz- 
nej, wówczas tym�e samym wpływom winno podlega� 
tak�e koło Zodiaku, owszem, nawet wi�cej ono ni� Droga 
Mleczna, skoro w nim poruszaj� si� nie tylko Sło�ce, 
ale i wszystkie inne planety. Otó� całe koło Zodiaku 
jest dla nas widoczne, przy czym połowa zawsze w nocy, 
a jednak nie zachodz� tego rodzaju zjawiska z wyj�tkiem 
niewielkiego odcinka, który pokrywa si� z Drog� Mleczn�. 

Anaksagoras, Demokryt oraz ich uczniowie utrzymuj�, 
i� Droga Mleczna jest �wiatłem niektórych gwiazd84. 
Twierdz� mianowicie, �e Sło�ce, znajduj�c si� pod 
Ziemi�, podczas wykonywania obrotu przestaje o�wietla� 
niektóre spo�ród gwiazd. Blask gwiazd o�wietlonych jest 
dla nas niewidoczny, gdy� uniemo�liwiaj� to promienie 
Sło�ca. Te natomiast gwiazdy, które zostały osłoni�te Zie- 
mi�, wysyłaj� �wiatło własne i ono tworzy, jak mówi�, 
Drog� Mleczn�. 

Oczywist� jest rzecz�, �e i to jest nie do przyj�cia. 
Droga Mleczna pozostaje bowiem zawsze w tym samym 
układzie gwiazd (jest zreszt� najwi�kszym okr�giem)85. 
Tymczasem skoro Sło�ce nie zawsze pozostaje w tym sa- 
mym miejscu, to i gwiazdy, których nie o�wietla, nie 
zawsze s� te same86. Wypada zatem, i�by wraz ze zmian� 
poło�enia Sło�ca ulegało równie� zmianie poło�enie Drogi 
Mlecznej. To jednak nie zachodzi. Ponadto, jak wynika 
z oblicze� astronomów, Sło�ce przewy�sza Ziemi� wiel- 
ko�ci�, odległo�� natomiast gwiazd od Ziemi wi�ksza jest 
ni� od Sło�ca — podobnie jak odległo�� Sło�ca od Ziemi 
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przewy�sza odległo�� Sło�ca do Ksi��yca — zatem sto�ek 
wyznaczony przez promienie słoneczne zako�czy si� w nie- 
wielkiej odległo�ci od Ziemi i cie� Ziemi, który nazywamy 
noc�, nie przedłu�y si� a� do gwiazd. Przeciwnie, Sło�ce 
z konieczno�ci winno o�wietla� wszystkie gwiazdy i Ziemia 
nie mo�e zasłania� którejkolwiek z nich. 

Istnieje jeszcze trzecia opinia dotycz�ca Drogi Mlecz- 
nej87. Niektórzy utrzymuj� mianowicie, i� Droga Mleczna 
jest wynikiem załamania si� naszego wzroku skierowanego 
ku Sło�cu, podobnie jak ma si� rzecz z kometami. 

Ale i to nie jest do przyj�cia. Je�li bowiem patrz�cy, 
zwierciadło oraz jakikolwiek przedmiot pozostaj� w spo- 
czynku, wówczas jedna i ta sama cz��� winna pojawia� 
si� zawsze w tym samym miejscu zwierciadła. Je�li na- 
tomiast zwierciadło oraz ogl�dany przedmiot poruszaj� 
si� z ró�n� szybko�ci� i w niejednakowej od siebie od- 
legło�ci, lecz w tej samej odległo�ci od pozostaj�cego 
w miejscu obserwatora, to jest rzecz� niemo�liw�, aby ten 
sam obraz pojawiał si� zawsze w tej samej cz��ci zwier- 
ciadła88. 

Otó� gwiazdy Drogi Mlecznej oraz wywołuj�ce zja- 
wisko odbicia Sło�ce poruszaj� si� stale. Ich odległo�� 
od nas, pozostaj�cych w jednym i tym samym miejscu, 
jest stała i jednakowa, podczas gdy odległo�� pomi�dzy 
nimi zmienna. Tak wi�c Delfin wschodzi b�d� o północy, 
b�d� rankiem, jednak�e poszczególne cz��ci Drogi Mlecz- 
nej pozostaj� zawsze w tym samym miejscu. To za� nie 
powinno wyst�powa�, o ile Droga Mleczna jest jedynie 
odbiciem, nie za� czym� rzeczywistym na tym obszarze. 
Zreszt� nietrudno w nocy zauwa�y� Drog� Mleczn� od- 
bijaj�c� si� w wodzie albo w innych tego rodzaju zwier- 
ciadłach. Jak�e wi�c wtedy mógłby wzrok odbija� si� 
ku Sło�cu? 
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Z tego co powiedziano, wynika jasno, i� Droga Mleczna 
nie jest ani drog� jakiejkolwiek z planet, ani te� �wiatłem 
własnym nie o�wietlonych Sło�cem gwiazd, ani wreszcie 
odbiciem �wiatła. Takie s� mniej wi�cej dotychczasowe 
opinie filozofów. 

Przedstawmy zatem własny pogl�d89, nawi�zuj�c do 
przyj�tej przez nas zasady. Powiedziano mianowicie 
wcze�niej, i� zewn�trzna cz��� tak zwanego powietrza 
posiada wła�ciwo�ci ognia. Rozpraszana obrotami nieba 
wytwarza pewien rodzaj substancji90, z której — twier- 
dzimy — ukształtowane zostały komety. Przypuszcza� 
zatem nale�y, i� dzieje si� tutaj podobnie jak w przypadku 
komet, które równie� nie powstaj� niezale�nie, lecz w ł�- 
czno�ci z okre�lon� gwiazd� stal� albo planet�. Gwiazdy 
takie staj� si� kometami, gdy towarzyszy im, podobnie 
jak Sło�cu, ta substancja, od której odbicie powstałe 
przy odpowiednim składzie powietrza nazywamy halo. 
Otó� nale�y przyj��, i� to, co dotyczy jednej gwiazdy, 
dotyczy równie� całego nieba i w ogóle wszelkich pod- 
niebnych obrotów. Jest bowiem rzecz� słuszn� uzna�, 
i� je�li poruszenie jednej gwiazdy posiada takie nast�p- 
stwa, to poruszenie wszystkich gwiazd winno da� podobny 
wynik, a mianowicie zapali� i rozrzedzi� powietrze91 

szczególnie tam, gdzie gwiazdy wyst�puj� najliczniej, 
gdzie s� wi�ksze i najbli�ej siebie poło�one. W kole Zo- 
diaku w wyniku przemieszczania si� Sło�ca i gwiazd 
wzmiankowana substancja rozprasza si�. St�d wi�kszo�� 
komet powstaje poza zwrotnikami. Nigdy te� warkocz 
nie pojawia si� wokół Sło�ca ani Ksi��yca. Ulega bowiem 
rozproszeniu, zanim jeszcze zd��y przyj�� odpowiedni 
kształt. Tymczasem orbita Drogi Mlecznej jest najwi�ksza 
i tak poło�ona, i� znacznie przekracza lini� zwrotników. 
Ponadto ów obszar nieba pełen jest bardzo wielkich i ja- 
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snych gwiazd, nadto i tych, które nazywamy rozproszo- 
nymi (zauwa�y� je mo�na bardzo łatwo). Z tego powodu 
wspomniana substancja gromadzi si� tam bezustannie. 
A oto dowód. W tej cz��ci koła, w której Droga Mleczna 
staje si� podwójna, �wiatło jest silniejsze, poniewa� gwiazdy 
s� tam bardziej liczne i wyst�puj� w mniejszych od siebie 
odst�pach ni� gdzie indziej. To wskazywałoby, i� przy- 
czyn� �wiatła nie jest nic innego, jak ruch gwiazd. Je�li 
bowiem Droga Mleczna pojawia si� tam, gdzie znajduje 
si� najwi�cej gwiazd, a zwłaszcza gdzie s� najwi�ksze 
i najliczniejsze, to słusznie nale�y przyj��, i� one wła�nie 
stanowi� najbardziej odpowiedni� przyczyn� zjawiska. 

Na zał�czonym rysunku mo�na zobaczy� całe koło 
i nale��ce do� gwiazdy92. 

Gdy idzie o gwiazdy zwane rozproszonymi, nie jest 
mo�liwe okre�lenie ich poło�enia, poniewa� �adna z nich 
nie zajmuje miejsca stałego. Patrz�c jednak ku górze 
dostrzega si� je łatwo. W orbicie Drogi Mlecznej prze- 
strzenie93 wypełnione s� tego rodzaju gwiazdami, w innych 
natomiast kołach pozostaj� pró�ne. O ile zatem w sposób 
trafny okre�lili�my przyczyn� komet94, to przyj�� nale�y, 
i� co� podobnego zachodzi równie� w przypadku Drogi 
Mlecznej. W kometach warkocz przynale�y �ci�le do gwia- 
zdy; tutaj pojawia si� przynale��c do całego koła. Droga 
Mleczna jest przeto — je�liby ju� nale�ało pokusi� si� o 
definicj� — warkoczem najwi�kszej orbity powstałym w 
nast�pstwie ukształtowania si� odpowiedniej substancji95. 

(Z tego te� powodu —jak powiedzieli�my wcze�niej98 — 
komety nie s� ani liczne, ani cz�ste. Przy ka�dym bowiem 
obrocie nieba owa substancja nieustannie wydziela si� 
w tym miejscu i zg�szcza). 

W ten sposób omówili�my zjawiska zachodz�ce w stre- 
fie okalaj�cej Ziemi� a zarazem poło�one najbli�ej obro- 



 24 

tów nieba. S� to: gwiazdy spadaj�ce, pal�ce płomienie, 
komety oraz tak zwana Droga Mleczna, czyli prawie 
wszystkie pojawiaj�ce si� na tym obszarze zjawiska. 

Rozdział   IX 

Deszcz, chmury, mgła 

Omówimy teraz stref� drug� wzgl�dem tamtej, pierwsz� 
za� wzgl�dem Ziemi. Jest ona miejscem wspólnym dla 
powietrza, wody oraz innych zjawisk towarzysz�cych jej 
powstawaniu ponad Ziemi�97. O ich naturze i przyczy- 
nach powiemy w podobny jak poprzednio sposób. 

Przyczyn� poruszaj�c�, główn� i pierwsz� jest orbita 
Sło�ca, które zbli�aj�c si� lub oddalaj�c powoduje zg�- 
szczenie lub rozrzedzenie98 i w ten sposób staje si� przy- 
czyn� powstawania i gini�cia. Gdy Ziemia stoi w miejscu, 
wilgo� w wyniku działania promieni oraz napływa- 
j�cego z góry ciepła, paruj�c, unosi si� ku górze. Sko- 
ro jednak ciepło, które unosi, zaczyna znika� zarówno 
na skutek rozpraszania si� w górnych warstwach, jako 
te� ozi�bienia spowodowanego osi�gni�t� wysoko�ci�, 
wtedy para99 ulegaj�c ochłodzeniu, tak z powodu braku 
ciepła jak równie� wskutek natury miejsca, zg�szcza si� 
na nowo i powietrze staje si� wod�. Skoro wi�c wytworzy 
si� wroda, wtedy spada znowu na Ziemi�100. Para jest 
wyziewem pochodz�cym z wody, chmur� natomiast po- 
wietrze zg�szczaj�ce si� w wod�101. Mgła jest pozostało�ci� 
chmury zg�szczaj�cej si� w wod� i st�d jest raczej oznak� 
dobrej pogody ni� deszczu. Mgła jest przeto rodzajem 
chmury nie przynosz�cej deszczu102. 

W ten sposób powstaje cykl na�laduj�cy ruch Sło�ca. 
W zale�no�ci bowiem od poruszaj�cego si� w t� lub prze- 
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zdoła si� wytworzy� znaczniejsza ilo�� pary, wiej�ce za� 
z południa ułatwiaj� gromadzenie si� wyziewu. 

Utworzona z mgły woda nie ulega na Ziemi lodowa- 
ceniu, tak jak dzieje si� to w obszarze chmur106. 

Rozdział   XI 

�nieg i grad 

Stamt�d pochodz� trzy zg�szczone chłodem ciała, 
a mianowicie woda, �nieg i grad. Dwa z nich107 s� po- 
dobne do zjawisk wyst�puj�cych na powierzchni Ziemi 
i maj� te same przyczyny. Ró�ni� si� jedynie stopniem 
nat��enia i rozległo�ci� wyst�powania. �nieg oraz szron 
s� jednym i tym samym, podobnie jak deszcz i rosa. 
Ró�nica mi�dzy nimi jest wył�cznie ilo�ciowa. Deszcz 
bowiem powstaje na skutek ozi�bienia du�ej ilo�ci pary. 
Przyczyn� jest rozległo�� miejsca oraz przeci�g czasu, 
w którym nast�puje gromadzenie pary. Rosa natomiast 
wyst�puje w niewielkich ilo�ciach. Tworzenie jej trwa 
jeden dzie�, a obszar zajmowany nie jest rozległy, jak 
na to wskazuje szybko�� [jej] powstawania i niewielka 
ilo��. Podobnie ma si� rzecz ze �niegiem i szronem. Kiedy 
zlodowaceniu ulega chmura, powstaje �nieg, kiedy na- 
tomiast para, wówczas szron. St�d �nieg oraz szron wska- 
zuj� na zimn� por� lub okolic�. Kiedy w chmurze znajduje 
si� du�a ilo�� ciepła, wówczas, o ile zimno nie przezwy- 
ci��y, nie mo�e nast�pi� zlodowacenie. W chmurze bowiem 
znajduje si� spora ilo�� ciepła, które spowodowało paro- 
wanie wilgoci z Ziemi108. 

Grad powstaje w obszarze chmur109. Natomiast w po- 
bli�u Ziemi mgła nie wywołuje analogicznego zjawiska. 
Bo jak powiedzieli�my wcze�niej, zjawisko �niegu w górze 
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odpowiada szronowi tutaj, a znowoi deszczowi wysoko 
odpowiada rosa na dole. �adne jednak zjawisko tutaj 
nie odpowiada tamtemu zjawisku zwanemu gradem. 
Przyczyna takiego stanu rzeczy oka�e si� oczywista przy 
omawianiu gradu110. 

Rozdział   XII 

Grad (cd.) 

Przy omawianiu procesu powstawania gradu wypada 
uwzgl�dni� spo�ród odnosz�cych si� do� zjawisk zarówno 
te, których wyja�nienie jest łatwe, jak i te które wydaj� 
si� zawiera� w sobie sprzeczno��. 

Grad jest lodem, woda za� zamarza w zimie. Tymcza- 
sem burze gradowe pojawiaj� si� głównie na wiosn� 
i w jesieni, rzadziej natomiast pod koniec lata, bardzo 
rzadko w zimie, a i to wtedy, gdy jest niezbyt zimno. 
Ogólnie bior�c, grad pojawia si� na obszarach o łagodniej- 
szym klimacie, �nieg natomiast na terenach bardziej 
rozległych. 

Poza tym dziwne jest to, i� woda zamarza na pewnej 
wysoko�ci. Nie mo�e jednak zamarza�, zanim stanie si� 
wod�, ani te� stawszy si� wod� pozostawa� cho�by przez 
moment zawieszon� w powietrzu111. Nie jest tak�e mo- 
�liwe, aby istniało tutaj podobie�stwo do kropel uniesio- 
nych w gór� i wisz�cych dzi�ki swym drobnym wymiarom 
w powietrzu. Podobnie jak w wodzie nierzadko pływaj� 
male�kie cz�steczki ziemi albo złota, tak tutaj znowu 
woda miałaby utrzymywa� si� w powietrzu, a po poł�- 
czeniu drobnych (jej) cz�steczek spada� w postaci du- 
�ych kropel. W przypadku gradu nie mo�e to zaistnie�, 
poniewa� cz�steczki lodu nie ł�cz� si� tak jak krople. Wyni- 
ka st�d jasno, i� krople o takiej obj�to�ci musiałyby 
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letniej miejsca pod ziemi� s� chłodne, ciepłe natomiast 
wówczas, gdy zimno panuje na zewn�trz — zatem s�dzi� 
wolno, i� takie samo zjawisko zachodzi równie� w górze, 
sk�d w okresie ciepłym zimno wypychane jest przez oka- 
laj�ce zewsz�d ciepło ku dołowi. To wła�nie powoduje 
niekiedy gwałtown� przemian� chmury w wod�. Dlatego 
równie� krople deszczu s� znacznie wi�ksze w dni ciepłe- 
ni� zim� i ulewy obfitsze. Ulewa jest gwałtowniejsza, 
im g��ciej padaj� krople, g�sto�� znowu zale�y od szy- 
bko�ci przemiany w wod�. (Zjawisko powstaje zatem 
akurat odwrotnie w stosunku do tego, co utrzymywał 
Anaksagoras. Twierdził on, i� grad powstaje wówczas, 
kiedy chmura dostaje si� w sfer� powietrza zimnego. 
My znowu twierdzimy, i� powstaje wtedy, gdy chmura 
opada w sfer� powietrza ciepłego, i to im bardziej opada, 
tym wi�kszy jest stopie� nat��enia zjawiska). Kiedy zimno 
zostanie �ci�ni�te przez znajduj�ce si� wokół ciepło, wów- 
czas co tylko powstała woda zamienia si� w lód, i w ten 
sposób powstaje grad. Powstaje jednak�e tylko wówczas, 
gdy proces zamiany w lód jest szybszy od spadania wody 
na ziemi�. 

Je�li zatem dla przebycia drogi spadania wymagany 
jest odpowiedni odcinek czasu (t1), za� silny chłód w czasie 
jeszcze krótszym (t2) potrafi spowodowa� zlodowacenie, 
nic nie przeszkadza, aby woda opadaj�c ulegała temu 
procesowi, byleby tylko dokonywał si� w czasie krótszym 
(t2) ni� czas spadania (t1). Im bli�ej ziemi oraz im silniej- 
sze jest zg�szczenie, tym bardziej gwałtowne s� ulewy 
i wi�ksze krople oraz grad wi�kszy dzi�ki małej wysoko�ci 
spadania. Z tego samego powodu du�e krople deszczu 
nie padaj� g�sto. Grad pojawia si� rzadziej w lecie ni� 
na wiosn� lub w jesieni, chocia� i tak cz��ciej ni� w zimie. 
Dzieje si� tak dlatego, i� w lecie powietrze jest bardziej 
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istnie� ju� przedtem. Inaczej nie byłyby tak wielkie po 
zlodowaceniu112. 

Niektórzy podaj� nast�puj�c� przyczyn� istnienia i po- 
wstawania zjawiska113: Kiedy chmura zostanie wypchni�ta 
wysoko ku obszarom, gdzie panuje chłód, poniewa� nie 
dociera tam ciepło odbitych od Ziemi promieni, wówczas 
woda, która w tym miejscu si� znalazła, staje si� lodem. 
St�d wła�nie burze gradowe s� cz�ste w lecie i w cieplej- 
szych okolicach, gdy� wyst�puj�ce w wi�kszych ilo�ciach 
ciepło skuteczniej wypycha chmury ku górze. 

Tymczasem na du�ych wysoko�ciach grad pojawia si� 
bardzo rzadko, a przecie� powinien równie cz�sto jak 
�nieg, który —jak zauwa�amy — spada najobficiej w gó- 
rach. Poza tym, cz�sto widziano chmury, niby zwiastuny 
czego� niezwykłego, które poruszały si� w pobli�u Ziemi 
z wielkim hałasem114 napawaj�c przera�eniem naocznych 
�wiadków. Widziano te� i takie chmury, które poruszały 
si� bez odgłosów; padał wtedy gwałtowny, niewiarygodnie 
gruby, kanciasty grad115. Spadał widocznie z niewielkiej 
wysoko�ci i zjawisko lodowacenia nast�piło w pobli�u 
Ziemi, zatem nie w ten sposób, jak twierdz� owi autorzy. 
A wreszcie du�y grad wymaga koniecznie skuteczniejszej 
przyczyny lodowacenia; ka�dy przecie� widzi, i� grad 
jest lodem. Grad o najwi�kszych wymiarach nie jest 
okr�gły. Jest to dowodem, i� lodowacenie nast�puje 
w pobli�u Ziemi. Spadaj�ce bowiem z du�ej odległo�ci 
ziarenka gradu ocieraj� si� wzajemnie, a w ten sposób 
zaokr�glaj� si� i pomniejszaj�. 

Wynika st�d jasno, i� lodowacenie nie powstaje w na- 
st�pstwie wypychania chmur ku zimnym w górze ob- 
szarom. 

Skoro jednak wiemy o wzajemnym oddziaływaniu na 
siebie zimna i ciepła116 — z tego zreszt� powodu w porze 
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suche.  Na wiosn� jest ono jeszcze wilgotne, pod jesie� 
zaczyna ju� wilgotnie�117. 
Niekiedy równie�, z podanych wy�ej racji, burze gradowe 
pojawiaj� si� przy ko�cu lata. 

Gwałtowno�� procesu lodowacenia wzmaga uprzednie 
nagrzanie wody118. Wtedy bowiem ozi�bianie nast�puje 
rychlej. St�d te�, gdy ludzie chc� szybko ozi�bi� wod�, 
najpierw poddaj� j� działaniu promieni słonecznych. 
Mieszka�cy za� Pontu, kiedy w celu łowienia ryb rozbi- 
jaj� obozowiska na lodzie (łowi� uczyniwszy otwory w lo- 
dzie), polewaj� ciepł� wod� trzciny, aby szybciej zama- 
rzały. Posługuj� si� zatem lodem jak ołowiem dla usztyw- 
nienia w�dek. W okolicach i porach roku ciepłych woda 
ogrzewa si� szybko119. 

Z tego samego powodu deszcze w Arabii i Etiopii 
padaj� w lecie, nie za� zim�, i to strumieniami kilka- 
krotnie w tym samym dniu. Wyj�tkowa bowiem gor�co�� 
krainy prawem antyperystazy powoduje bardzo szybkie 
ozi�bienie si� chmur120. 

I to ju� wszystko, co mieliby�my do powiedzenia na 
temat powstawania i natury deszczu, rosy, �niegu, szronu 
i gradu. 

Rozdział   XIII 

Wiatry, rzeki i �ródła 

Powiemy teraz o wiatrach i wszelkiego rodzaju po- 
wiewach, o morzach i rzekach121. Przede wszystkim zauwa- 
�ymy nasuwaj�ce si� nam trudno�ci. Podobnie bowiem 
jak w innych wypadkach, tak te� i w zwi�zku z tymi 
zagadnieniami nic nie zostało przekazane, co nie byłoby 
po prostu pierwsz� lepsz� opini�122. 
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S� tacy, którzy utrzymuj�, i� wiatr jest powietrzem, 
które porusza si� i wieje123. Kiedy ulega zg�szczeniu, 
wówczas powstaj� chmury i woda. Zupełnie jak gdyby 
wiatr i woda miały t� sam� natur�, a wiatr był porusze- 
niem powietrza. Ci zatem, usiłuj�cy przemawia� uczenie, 
twierdz�, �e wszystkie wiatry s� jednym i tym samym, 
poniewa� powietrze, które porusza si�, jest jednym i tym 
samym. Wiatry nie ró�niłyby si� wi�c inaczej, jak tylko 
ze wzgl�du na kierunek, sk�d wiej�. Jest to zupełnie tak, 
jak gdyby si� powiedziało, i� wszystkie rzeki stanowi� 
jedn� rzek�. Tote� wielu ludzi nie b�d�cych uczonymi 
posiada ja�niejszy os�d ni� ci, którzy wygłaszaj� tego 
rodzaju opinie, rzekomo po przebadaniu rzeczy. Gdyby 
bowiem wszystkie rzeki wypływały z jednego �ródła 
i gdyby tak samo rzecz miała si� z wiatrem, wówczas 
byłoby nieco prawdy w takiej wypowiedzi. Je�li jednak 
ani w jednym ani w drugim wypadku tak nie jest, staje 
si� rzecz�, oczywist�, i� cała ta wyszukana hipoteza jest 
fałszem. W ka�dym razie pozostaje do rozstrzygni�cia, 
co to jest wiatr i jak powstaje, co go porusza i sk�d 
pochodzi. Gzy przyj�� nale�y, i� wiatr wydobywa si� 
niby z naczynia i wieje tak długo, a� naczynie stanie 
si� pró�ne na podobie�stwo bukłaków, z których wylano 
zawarto��124, czy te�, jak to przedstawiaj� malarze, wia- 
try powstaj� z siebie samych? 

Podobne pogl�dy głosz� niektórzy o powstawaniu 
rzek125. S�dz�, i� uniesiona Sło�cem woda spada jako 
deszcz i gromadzi si� pod ziemi�126. Wszystkie przeto 
rzeki wypływaj� z wielkiego zbiornika, albo te� ka�da 
z wła�ciwego sobie. Woda nie powstaje stale na nowo, 
lecz to, co w czasie zimy nagromadzi si� we wspomnianych 
zbiornikach, stanowi bogactwo rzek. Dlatego w porze 
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zimowej poziom wody jest wy�szy ni� w lecie, poza tym 
niektóre rzeki płyn� zawsze, inne zanikaj� na jaki� czas. 
Te spo�ród rzek, które dzi�ki rozległo�ci zbiorników maj� 
tak wiele wody, i� jest jej zawsze pod dostatkiem i nie 
wyczerpuje si� przed nastaniem deszczów zimowych, nie 
wysychaj� nigdy. Natomiast te o niewielkich zbiornikach, 
poniewa� rozporz�dzaj� mał� ilo�ci� wody, wysychaj�, 
zanim deszcz spadnie znowu na Ziemi�, i znikaj�, gdy� 
zbiornik staje si� ju� pusty. 

Je�liby jednak zechciał kto� obliczy� ilo�� spadaj�cej 
codziennie wody i wyobraził sobie odpowiedni ku temu 
zbiornik, to jest rzecz� oczywist�, i� gdyby istotnie zbiornik 
ten miał przyj�� wod� całorocznych opadów, przewy�- 
szałby rozmiarami okr�g Ziemi, albo przynajmniej nie- 
wiele ró�niłby si� ode�. 

Chocia� jest prawd�, i� w wielu miejscach na Ziemi 
znajduj� si� zbiorniki tego rodzaju, byłoby rzecz�, nie- 
rozs�dn� pow�tpiewa�, i� w gł�bi Ziemi powietrze staje 
si� wod� inaczej ni� na jej powierzchni127. Je�li zatem 
chłód powoduje w górze zg�szczenie wilgotnego powie- 
trza w wod�, to s�dzi� nale�y, �e i wewn�trz Ziemi 
wywołuje ten sam skutek. Znajduje si� tam i wypływa 
stamt�d nie tylko woda ju� istniej�ca, lecz tworzy si� 
nieustannie na nowo. 

Zreszt� je�li pominiemy nawet w ten sposób tworz�c� 
si� wod�, a przyjmiemy jej zawsze codzienny dopływ128, 
owe podziemne jeziora nie mog� — cho� s�dz� tak 
niektórzy — stanowi� racji istnienia rzek. 

Przeciwnie, podobnie jak ponad Ziemi� gromadz� si� 
male�kie krople wody, a nast�pnie ł�cz� si� mi�dzy sob�, 
a� w ko�cu utworz� mas� spadaj�cego deszczu, tak te� 
dzieje si� wewn�trz Ziemi. Najpierw zbieraj� si� male�- 
kie ilo�ci wody i spływaj�129 w jedno miejsce, stanowi�c 
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w ten sposób pocz�tek rzek. Słuszno�ci powy�szego ro- 
zumowania dowodzi praktyka budowania urz�dze� iry- 
gacyjnych130. Zbiera si� wod� w kanały i odwodnice, 
jak gdyby Ziemia pociła si� pocz�wszy od miejsc wy�yn- 
nych131. Z tego te� powodu — jak widzimy — strumienie 
wód płyn� z gór, za� najwi�cej rzek i najwi�ksze spływaj� 
z bardzo wysokich gór. Podobnie te� wi�kszo�� �ródeł 
znajduje si� w pobli�u gór oraz na wzniesieniach. Na 
równinach natomiast — z wyj�tkiem rzek — rzadko 
pojawiaj� si� �ródła. Tereny górzyste oraz wy�ynne, wi- 
sz�c ponad równin� niby ci��ka g�bka, sprawiaj�, i� 
woda wycieka i gromadzi si� stopniowo na wielu miej- 
scach. Te ostatnie przyjmuj� wiele wody (nie ma przecie� 
znaczenia, czy zbiorniki s� wkl�słe i otwarte ku górze, 
czy wypukłe i zwrócone ku dołowi — w jednym i drugim 
wypadku maj� tak� sam� obj�to��), a tak�e ozi�biaj� 
unosz�c� si� par� i zg�szczaj� w wod�. 

Z tego powodu — jak powiedzieli�my — najwi�ksze 
rzeki płyn� z najwy�szych gór. Łatwo to zauwa�y�, 
je�li przyjrzymy si� istniej�cym opisom Ziemi132. Zostały 
sporz�dzone na podstawie spostrze�e� własnych lub, 
je�li tych zabrakło, na podstawie bada� innych. Tak 
wi�c w Azji liczne i najwi�ksze rzeki płyn� z góry zwanej 
Parnasem133, która według zgodnej opinii jest najwy�szym 
wzniesieniem spo�ród poło�onych na południowym wscho- 
dzie. Po jego przekroczeniu ukazuje si� Morze Zewn�- 
trzne134, którego granice s� nam nie znane. Oprócz innych 
rzek wypływaj� stamt�d: Baktros135, Choaspes136 i Ara- 
kses137. Odgał�zieniem tej ostatniej jest rzeka Tanais138 

wpadaj�ca do morza Meotis139. Stamt�d tak�e wypływa 
najpot��niejsza z rzek — Indus. Z Kaukazu wypływa 
Fasis140 oraz wiele innych rzek niezwykłych co do zasobu 
wód i wielko�ci. Kaukaz jest najwi�kszym zarówno pod 
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wzgl�dem wysoko�ci, jak i rozległo�ci pasmem spo�ród 
gór le��cych na północnym wschodzie. O jego wysoko�ci 
�wiadczy fakt, i� dostrzega si� go z miejsca zwanego 
Nizin�141, a tak�e u wej�cia na wody Meotis. Jego szczyty 
o�wietla sło�ce przez trzeci� cz��� nocy przed wschodom 
oraz zachodem142. �wiadectwem [jego] rozległo�ci s� licz- 
ne, zamieszkałe przez wiele plemion, osiedla oraz wielkie 
jeziora (wszystkie te osiedla, jak powiadaj�, s� widoczne 
a� do ostatniego szczytu)143. 

Z Pirenejów (jest to ła�cuch gór na zachodzie, w kraju 
Celtów) wypływaj� Ister i Tartessos144. Ta ostatnia [rzeka] 
wpada do morza poza Słupami Herkulesa, Ister natomiast 
przemierzywszy cał� Europ� ko�czy swój bieg w Morzu 
Czarnym. Spo�ród innych rzek wi�kszo�� kieruje si� ku 
północy wypływaj�c z gór Arkynii145, najwy�szych 
i najbardziej rozległych na tym obszarze. Jeszcze da- 
lej na północy, poza granicami Scytii, znajduj� si� 
góry zwane Ripae146, o których ogromie istniej� ba- 
jeczne wyobra�enia. Stamt�d—jak mówi� — wypływa 
wi�kszo�� rzek, które po Istrze s� kolejnymi co do wiel- 
ko�ci. 

Podobnie i w Libii rzeki Ajgon i Nysses147 płyn� 
z Gór Etiopskich. Z tak zwanych Gór Srebrnych148 bior� 
pocz�tek najwi�ksze spo�ród posiadaj�cych nazw� [rzeki] : 
Chremetes149, wpadaj�ca do Morza Zewn�trznego, oraz 
główny bieg Nilu150. 

Spo�ród rzek Grecji Acheloos płynie z gór Pindos151, 
stamt�d tak�e i Jachos, natomiast wszystkie trzy: Strymon, 
Nessos i Hebros wypływaj� ze Skombros152. Wiele rzek 
płynie z Rodope153. 

To samo mo�na powiedzie� o biegu innych rzek. Po- 
wy�sze wymienili�my dla przykładu154. Je�li nawet istniej� 
rzeki bior�ce pocz�tek z bagien, to zawsze bagna takie 
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znajduj� si� u podnó�a gór albo na stopniowo wznosz�cych si� 
terenach. 

Jest zatem rzecz� jasn�, i� nie mo�na s�dzi�, jakoby 
rzeki wypływały z okre�lonych zbiorników pod Ziemi�. 
Ziemia cała — �e tak powiem — nie wystarczyłaby, 
ani nawet chmury, je�liby rzeki miały by� zaopatrywane 
wod� ju� istniej�c�, je�liby nie było tak, i� jedna cz��� 
wód powstaje, inna znów ginie, ale wszystko zale�nie 
od zasobu zbiornika jest rozdzielane. Fakt, i� �ródła 
znajduj� si� u stóp gór, dowodzi, �e dana okolica rozdziela 
wod� nagromadzon� stopniowo z wielu kropel. W ten 
wła�nie sposób powstaj� �ródła rzek. 

Jest wprawdzie mo�liwe, i� tego rodzaju zbiorniki po- 
dobne do jezior istniej�, jednak�e nie potrafi� wywoła� 
powy�szych skutków. Tym bardziej, nikt nie mo�e s�dzi�, 
i� wszystkie rzeki otrzymuj� wod� ze �ródeł dla nas 
widocznych — wi�kszo�� zreszt� rzek wypływa ze �ródeł — 
jak te� twierdzi�, �e owe jeziora albo �ródła zawieraj� 
wszystk� w ogóle wod�. 

Takie jednak szczeliny i zapa�ci istniej� na Ziemi, 
czego dowodzi gini�cie niektórych rzek. Powy�sze zja- 
wiska wyst�puj� w wielu miejscach na Ziemi — najwi�cej 
na Peloponezie w Arkadii. Przyczyn� jest górski kraj- 
obraz Arkadii i brak odpływu z dolin ku morzu. Gdy wi�c 
woda wypełni owe miejsca zupełnie, wówczas nie znaj- 
duj�c odpływu, pod naporem padaj�cego z góry deszczu 
szuka uj�cia w gł�bi ziemi. 

Powy�sze zjawiska s� w Grecji rzadko�ci�. Natomiast 
u podnó�a Kaukazu znajduje si� jezioro156, które tam- 
tejsi ludzie nazywaj� morzem. Wpadaj� do� wody licz- 
nych i wielkich rzek. Nie maj� jednak widzialnego od- 
pływu, lecz uchodz� podziemnym przej�ciem poprzez 
krain� Koraksów156 i wypływaj� w okolicy zwanej Gł�bi� 
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Pontyjsk�. Jest ona cz��ci� Morza Czarnego o niezwykłej 
gł�boko�ci. W ka�dym razie nikt nie zdołał dotrze� do 
jej dna. Tam wła�nie, w odległo�ci 300 stadiów od l�du 
pojawia si� na powierzchni woda słodka, nawet nie w jed- 
nym, lecz w trzech miejscach. Tak�e w Ligurii rzeka 
nie mniejsza od Rodanu157 znika pod ziemi�, a wypływa 
na innym miejscu. Rodan jest rzek� �eglown�. 

Rozdział   XIV 

Zmiany w poło�eniu mórz i l�dów 

Jedne i te same miejsca na ziemi nie zawsze s� wilgotne 
albo suche, lecz odmieniaj� charakter w miar� pojawiania 
si� lub zanikania rzek. W ten sposób l�d stały oraz morze 
zamieniaj� si� poło�eniem, i ani morze ani l�d nie po- 
zostaj� zawsze na tym samym miejscu, lecz tam, gdzie 
kiedy� był l�d, powstaje morze, a gdzie teraz morze, tam 
znowu b�dzie ziemia158. Pami�ta� jednak trzeba, i� doko- 
nuje si� to według okre�lonego porz�dku i cyklicznie. 
Główna przyczyna le�y w tym, i� wn�trze Ziemi podobnie 
jak ro�liny czy zwierz�ta ma swój wiek dojrzały, a tak�e 
okres staro�ci. W wypadku tych ostatnich, zjawisko do- 
tyczy nie poszczególnych cz��ci, lecz wszystko koniecznym 
biegiem rzeczy osi�ga równocze�nie dojrzało��, a potem 
ginie. W odniesieniu do Ziemi dzieje si� to oddzielnie 
w zale�no�ci od piocesu ochładzania i ogrzewania, które 
to zjawiska pot��niej� lub słabn� dzi�ki Sło�cu i jego 
obrotom. Pod jego wpływem poszczególne miejsca na 
Ziemi nabywaj� odr�bnych wła�ciwow�ci. Niektóre do 
pewnego czasu pozostaj� zalane wod�, nast�pnie wysy- 
chaj� i starzej� si�. Inne, w pełni �ycia, cz��ciowo ulegaj� 
zalaniu. Gdy jaki� obszar wysycha, wówczas i �ródła 
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znikaj� zupełnie. Wtedy to rzeki ongi� wielkie staj� si� 
małymi, a w ko�cu wysychaj� całkowicie. Je�li wi�c rzeki 
zmieniaj� swe poło�enie i znikaj� w jednym miejscu, aby 
ukaza� si� w innym, to i morze musi ulega� podobnej 
zamianie. Gdzie bowiem pod naporem wód rzecznych 
morze zalewa suchy l�d, tam przy wycofywaniu si� za- 
chodzi konieczny proces wysychania. A znowu suchy l�d, 
który powstał w nast�pstwie namulaj�cej działalno�ci 
obfitych wód rzecznych, z czasem zostaje na powrót 
zalany wod�159. 

Poniewa� ów cały, naturalny proces dojrzewania Ziemi 
dokonuje si� powoli i, w porównaniu z naszym �yciem, 
w długich odst�pach czasu, dlatego wydarzenia te prze- 
mijaj� niepostrze�enie i raczej wszystkie rozprosz� si� 
i zgin�, ni� pami�� o nich przeniknie z jednego kra�ca 
w drugi. Najwi�cej i najszybciej wyniszczaj� ludzi wojny, 
zarazy oraz głód. Ten ostatni powoduje niekiedy wielkie 
zniszczenia160, czasami znów nieznaczne, tak i� zmniej- 
szenie zaludnienia dokonuje si� prawie niepostrze�enie. 
Kiedy pierwsza cz��� mieszka�ców opuszcza krain�, druga 
pozostaje jeszcze tak długo, jak długo ziemia mo�e wy- 
�ywi� kogokolwiek. Pomi�dzy pierwsz� a ostatni� fal� 
opuszczaj�cych istnieje ogromny przeci�g czasu, st�d brak 
jakiegokolwiek �wiadectwa o zaistniałych wydarzeniach. 
Z powodu długo�ci czasu pami�� o nich ginie nawet 
w�ród pozostaj�cych jeszcze na tym terenie. Podobnie 
s�dzi� mo�na, i� fakt pierwszego osiedlenia si� licznych 
ludów w miejscach podlegaj�cych procesowi zamiany 
z wilgotnych i błotnistych w suche, równie� poszedł w za- 
pomnienie. Tak�e bowiem i tutaj rozwój dokonuje si� 
stopniowo w ci�gu niezmiernie długiego okresu czasu, 
tak i� nie pami�ta si� zupełnie, kim byli pierwsi osadnicy, 
sk�d przybyli i jak wówczas wygl�dał kraj. 
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To wła�nie miało miejsce w Egipcie. Kraj ten, jak 
zauwa�y� mo�na, ulega ci�głemu procesowi wysychania 
i w ogóle cały ten obszar jest namuliskiem Nilu161. Ponie- 
wa� okoliczne ludy napływały powoli w miar� stopnio- 
wego wysychania terenu, st�d w wyniku długiego okresu 
zasiedlania pocz�tkowy jego moment znikł zupełnie z pa- 
mi�ci. Łatwo zauwa�y�, i� wszystkie uj�cia Nilu, z wy- 
j�tkiem Konopas, nie s� tworem tej samej rzeki, lecz s� 
sztucznej. Ponadto w staro�ytno�ci Egipt nazywany był 
Tcbami. �wiadczy o tym sam Homer162, który — mo�na 
powiedzie� — był �wiadkiem owych przemian. On to 
wspomina je, jak gdyby Memfis w ogóle nie istniało, 
a przynajmniej nie było tak wielkie. Najprawdopodobniej 
rzecz przedstawiała si� zatem nast�puj�co. Obszar Dol- 
nego Egiptu zamieszkały został pó�niej ni� Górny Egipt. 
W pobli�u namulisk ziemia przez dłu�szy czas pozostaje 
koniecznie błotnista, poniewa� wyłoniony co tylko l�d 
zawiera zawsze du�o wody. Z czasem zmienia swe wła- 
�ciwo�ci i staje si� ziemi� urodzajn�. Osuszona wi�c ziemia 
staje si� urodzajn�, a znowu ta, która uprzednio była uro- 
dzajna, ulegaj�c nadmiernemu wysuszeniu staje si� gorsz�. 

W Grecji tego rodzaju zjawisko wyst�powało w okolicy 
Argos i Myken. W okresie wojen troja�skich kraj Argi- 
wów, z powodu błotnistego gruntu, mógł wy�ywi� nie- 
wielu mieszka�ców. Kraina Myken natomiast, posiadaj�c 
korzystniejsze warunki klimatyczne, była bardziej znana. 
Z wymienionego powodu rzecz przedstawia si� teraz od- 
wrotnie: teren Myken stał si� nieurodzajny i zupełnie 
wyschni�ty, ziemie natomiast Argos, niegdy� z powodu 
bagien nieurodzajne, teraz stały si� bardzo �yzne. S�dzi� 
wi�c nale�y, i� to, co stało si� na tym niewielkim obszarze, 
zachodzi równie� na rozległej szych terenach i w całych 
w ogóle krajach. 
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Ludzie mało przenikliwi przyjmuj�, i� przyczyn� wy- 
mienionych zjawisk s� ogólne przemiany b�d�ce podstaw� 
tworzenia si� wszech�wiata163. Z tego powodu — mówi� — 
równie� morze, poniewa� wysycha, staje si� mniejsze. 
Na wielu miejscach łatwiej to zauwa�y� teraz ni� w prze- 
szło�ci. Powy�sze twierdzenie jest po cz��ci prawdziwe, 
po cz��ci fałszywe. Liczne bowiem miejsca, które uprzednio 
znajdowały si� pod wod�, teraz stanowi� suchy l�d. Ale 
jest te� i odwrotnie. Mo�na bowiem zauwa�y� wicie 
miejsc zatopionych przez morze. Przyczyny takiego stanu 
nie nale�y jednak upatrywa� w stawaniu si� wszech- 
�wiata. Byłoby rzecz� �mieszn� przypuszcza�, i� tak małe 
i nieznaczne przemiany wpływaj� na losy wszech�wiata. 
Masa i obj�to�� Ziemi jest przecie� niczym w porównaniu 
z całym wszech�wiatem. Raczej wi�c nale�y przyj�� na- 
st�puj�c� przyczyn� wszystkiego. Podobnie jak zima po- 
wtarza si� w�ród pór roku, tak te� w ci�gu długiego 
okresu czasu pojawia si� wielka zima oraz szczególna 
obfito�� deszczów. Powy�sze zjawisko nie wyst�puje zawsze 
na tych samych obszarach. Na przykład tak zwana po- 
wód� Deukaliona miała miejsce głównie na ziemi greckiej 
w staro�ytnej Helladzie, to znaczy kraju poło�onym nad 
Dodon� i Acheloosem. Ta ostatnia rzeka wielokrotnie 
zmieniała bieg164. Mieszkaj� tam Sellowie165 oraz ci, którzy 
niegdy� nazywali si� Grekami, obecnie za� zwani s� 
Hellenami. 

Gdy zatem pojawia si� obfito�� deszczów, wówczas — 
s�dzi� mo�na — na długi czas wody jest pod dostatkiem. 
To, i� jedne rzeki płyn� stale, inne znikaj�, uzale�niaj� 
niektórzy od rozmiarów przepa�ci podziemnych. Niektórzy 
uzale�niaj� [to] od wielko�ci zbiorników pod ziemi�. My 
za� s�dzimy i� jest to wynikiem rozległo�ci wy�ynnych 
obszarów, ich zawarto�ci oraz panuj�cego tam chłodu 
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(miejsca o takich wła�ciwo�ciach pochłaniaj� najwi�cej 
wody, przechowuj� j� i wytwarzaj�; gdzie natomiast wy- 
st�puj� niewielkie wzniesienia albo teren jest porowaty, 
kamienisty czy gliniasty, tam woda płynie obficiej). Otó� 
nale�y s�dzi�, i� tak wielkie opady deszczu sprawiaj�, 
i� wilgo� na tym obszarze staje si� wprost niewyczerpalna. 
Z upływem czasu te ostatnie obszary wysychaj� pr�dzej, 
te za�, które wymienili�my na pocz�tku, powoli, zanim 
znowu nie nast�pi pocz�tek cyklu166. 

Poniewa� w �wiecie z konieczno�ci istniej� zmiany — 
ale nie powstawanie i gini�cie, poniewa� �wiat jest wiecz- 
ny — dlatego jest rzecz� konieczn�, twierdzimy, aby nie 
zawsze jedne i te same okolice obfitowały w wod� z morza 
i rzek, inne za� stale pozostawały suche. 

A oto dowód: Egipcjanie, których uwa�amy za naj- 
bardziej staro�ytnych spo�ród ludzi, zamieszkuj� krain�, 
która cała jest dziełem rzeki. Staje si� to dla ka�dego 
oczywiste, kto tylko przypatrzy si� owej krainie. Wy- 
starczaj�cym �wiadectwem jest Morze Czerwone. Jeden 
z faraonów zamierzał poł�czy� je kanałem167. Niemał� 
bowiem korzy�ci� byłoby uczyni� to miejsce �eglownym. 
Spomi�dzy staro�ytnych Sesostris — jak mówi� — pier- 
wszy podj�ł si� tego zadania. Okazało si� jednak, i� 
Morze Czerwone poło�one jest nieco wy�ej ni� l�d. 
Tote� najpierw Sesostris, a pó�niej i Dariusz zrezygnowali 
z budowy kanału obawiaj�c si�," aby po poł�czeniu rzeki 
z morzem cały l�d nie został zalany. Wynika st�d jasno, 
i� niegdy� było tu jedno wielkie morze. Z tego równie� 
powodu kraina Ammona w Libii nadspodziewanie le�y 
poni�ej obszarów nadmorskich i odznacza si� ukształto- 
waniem powierzchni wkl�słym. Jest zatem rzecz� oczy- 
wist�, i� jeziora i l�d powstały w wyniku namulenia. 
Z biegiem czasu pozostała w jeziorze woda wyschła 
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i znikła zupełnie. A znowu morze Meotis w nast�pstwie 
namulisk rzecznych cofn�ło si� tak znacznie, i� wpły- 
waj� [na�] teraz okr�ty handlowe o wiele mniejsze ni� 
przed 60 laty. Łatwo st�d wnosi�, i� podobnie jak wiele 
innych, tak i to jezioro jest dziełem rzek, i �e w ko�cu 
i ono wyschnie zupełnie. Ponadto strumie� na Bosforze 
płynie ustawicznie poprzez zamulony teren. Stwierdzi� 
mo�na naocznie, jak si� to dzieje. 

Za ka�dym razem, kiedy przypływ od strony Azji 
podnosił piasek nadbrze�a, od strony l�du powstawało 
małe najpierw jezioro, które z kolei wysychało zupełnie. 
Nast�pnie tworzyło si� drugie nadbrze�e i znowu jezioro. 
W ten sposób proces powtarzał si�. Gdy za� b�dzie si� 
wielekro� ponawiał, z czasem Bosfor musi przekształci� 
si� w rzek�, wreszcie i ona wyschnie zupełnie. 

Jest rzecz� oczywist�, i� skoro czas nigdy nie ustaje 
a �wiat jest wieczny, to ani Tanais, ani Nil nie tocz� 
swych wód nieustannie, poniewa� obszar, sk�d wypływaj�, 
niegdy� był suchy. Działalno�� rzek posiada bowiem 
kres168, czas natomiast nie ma kresu. To samo powiedzie� 
mo�na równie� o innych rzekach. Je�li rzeki powstaj� 
oraz gin� i nie zawsze te same miejsca na ziemi s� na- 
wodnione, to i morze podobnie musi ulega� przemianom. 
Gdy zatem morze znika w jednym miejscu a pojawia 
si� w drugim, jest rzecz� oczywist�, i� nie zawsze w tym 
samym miejscu znajduje si� morze, w innym za� stały 
l�d, lecz z czasem zmienia si� wszystko. 

Powiedzieli�my zatem, i� te same cz��ci Ziemi nie 
zawsze s� l�dem albo morzem, a tak�e podali�my przy- 
czyn� tego zjawiska. Powiedzieli�my równie�, dlaczego 
niektóre rzeki płyn� ustawicznie, inne za� wysychaj�. 
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KSI�GA DRUGA 

Rozdział I 

Morze: jego powstanie 

Powiemy teraz o morzu, jego naturze, o przyczynie 
zasolenia tak wielkiej ilo�ci wody, a wreszcie o pierwotnym 
jego powstaniu. 

I. Staro�ytni autorzy1 zajmuj�cy si� teologi� przy- 
jmowali istnienie �ródeł, b�d�cych jakoby „pocz�tkami 
i korzeniami" Ziemi i morza. Rzecz� bowiem niezwykle 
dostojn� i wspaniał� wydawało si� im przyjmowa�, i� 
nasza Ziemia jest cz��ci� bardzo znaczn�, cała za� reszta 
wytworzyła si� dokoła niej i dla niej jako pocz�tku i naj- 
cenniejszego o�rodka2. 

Inni, bardziej do�wiadczeni w filozofii �wieckiej3, przy- 
jmuj� jego powstanie. Na pocz�tku, twierdz�, cały 
okr�g Ziemi przesycony był wilgoci�4. Pod wpływem 
ciepła słonecznego cz��� wyparowała i spowodowała po- 
wstanie wiatrów, zwrotów5 Sło�ca oraz Ksi��yca, pozo- 
stała cz��� stała si� morzem. Ci sami s�dz� nadto, i� morze 
wysychaj�c nieustannie staje si� coraz mniejsze, a� wre- 
szcie wyschnie zupełnie6. Niektórzy spo�ród autorów s�dz�7, 
i� morze jest jakby potem Ziemi powstałym w wyniku 
ogrzania jej przez Sło�ce. Dlatego jest słone. Smak bowiem 
potu jest słony. Jeszcze inni8 utrzymuj�, i� przyczyn� 
zasolenia jest Ziemia. Podobnie jak woda przepuszczona 
przez popiół staje si� słona, tak te� morze staje si� słone, 
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poniewa� zmieszane jest z ziemi�, która posiada te same, co 
popiół, wła�ciwo�ci. 
II. W �wietle istniej�cych faktów wypada nam teraz wykaza�, 
i� morze nie posiada �ródeł. 

A.(1) Na powierzchni Ziemi znajduj� si� b�d� to wody 
płyn�ce, b�d� stoj�ce9. Wszystkie wody bie��ce posiadaj� 
�ródła. Co za� tyczy si� �ródeł, powiedzieli�my uprzednio10, 
i� nie nale�y s�dzi�, jakoby ich pocz�tkiem było wyle- 
wanie si� nadmiaru wód ze zbiornika, lecz jest nim 
ustawiczne powstawanie i gromadzenie jej cz�steczek. 
Spo�ród wód stoj�cych jedne gromadz� si� i pozostaj�, 
jak na przykład bagniska oraz ró�ni�ce si� powierzchni� 
i gł�boko�ci� stawy, inne znów tryskaj� ze �ródeł. Te 
ostatnie s� sztucznie wywoływane, jak w wypadku stu- 
dzien. �ródło winno by� poło�one zawsze powy�ej biegu 
strumienia. Istniej� zatem wody, które płyn� z siebie 
samych, to jest wody �ródeł i rzek, inne za� wymagaj� 
osobistych zachodów [człowieka]. Te oto s� rodzaje wód 
podług ich jako�ci i ilo�ci. 

Z dokonanego podziału wynika, i� niemo�liwe jest 
istnienie �ródeł mórz. Nie nale�y ono [morze] przecie� 
do �adnego z wymienionych rodzajów. Ani bowiem nie 
nale�y do wód płyn�cych, ani te� nie jest sztucznie wy- 
wołane. Tymczasem wszystkie wody �ródeł nale�� do 
jednego i drugiego rodzaju. Nigdzie nie widzimy tak 
wielkiej ilo�ci wód stoj�cych, które wypływałyby ze �ródła11. 

(2) Dodajmy jeszcze, i� istnieje wiele mórz, które nie 
ł�cz� si� mi�dzy sob�. Tak na przykład Morze Czerwone 
bardzo w�sk� cie�nin� ł�czy si� z morzem po zewn�- 
trznej stronie Słupów Herkulesa, natomiast Morze Hyr- 
ka�skie oraz Kaspijskie12 s� ode� zupełnie oddzielone 
i zamieszkałe wokoło. Gdyby wi�c owe morza miały 
�ródła w jakimkolwiek miejscu, nie mogłoby si� to ukry�. 
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B.(1) Morze płynie w sposób widoczny w cie�ninach 
oraz tam, gdzie na małej przestrzeni otaczaj�cy l�d 
obejmuje wielk� ilo�� wody. Dzieje si� to na skutek 
ustawicznych przypływów i odpływów13. Powy�szego zja- 
wiska nie dostrzega si� na otwartym morzu. Jedynie tam, 
gdzie na skutek zw��enia brzegów morze zajmuje nie- 
wiele miejsca, poruszenie, które zapewne na pełnym mo- 
rzu byłoby zaledwie zauwa�alne, tutaj staje si� do�� 
znaczne. 

(2) Całe morze znajduj�ce si� po wewn�trznej stronie 
Słupów płynie, a jego kierunek zale�y od ukształtowania 
koryta ziemi oraz ilo�ci wpadaj�cych rzek. Tak wi�c 
Morze Azowskie płynie w kierunku Czarnego, Czarne 
za� ku Egejskiemu. Bieg innych nie jest ju� tak oczywisty. 
Tamtych za� dostrzegalny jest dzi�ki du�ej liczbie wpa- 
daj�cych rzek (te bowiem, które wpływaj� do Morza Czarne- 
go i Azowskiego, s� znacznie wi�ksze ni� na całej, bardziej 
rozległej przestrzeni wokół Morza �ródziemnego) oraz 
niezbyt du�ej gł�boko�ci mórz. Morze staje si� stopniowo 
coraz gł�bsze. Morze Czarne jest gł�bsze od Azowskiego, 
z kolei Egejskie od Czarnego, a znowu od Egejskiego 
Sycylijskie. Spo�ród wszystkich najgł�bsze jest Sardy�skie 
i Tyrre�skie. Natomiast morze, poło�one na zewn�trz 
Słupów, jest płytsze z powodu mułu oraz dzi�ki wgł�- 
bieniu bezwietrzne14. Podobnie jak w pojedynczych miej- 
scach dostrzegamy płyn�ce z gór rzeki, tak te� jest z Zie- 
mi� w ogóle. Najwi�cej wód płynie z najwy�szych, poło- 
�onych na północy terenów. Z powodu ustawicznego 
odpływu niektóre spo�ród mórz15 nie s� gł�bokie. Bardziej 
gł�bokie poło�one s� dalej poza nimi. �wiadectwem, i� 
na północy tereny s� rzeczywi�cie wy�sze, jest równie� 
opinia wielu staro�ytnych meteorologów16, podług których 
Sło�ce nie przechodzi pod Ziemi�, lecz obok w tamtym 
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wła�nie miejscu, a na skutek wysoko�ci terenu znika oraz 
powoduje noc. 

Tyle wi�c mieli�my do powiedzenia, aby wykaza�, i� 
morze nie ma �ródeł, oraz wyja�ni�, dlaczego niekiedy 
wydaje si� płyn��. 

Rozdział II 

Słono�� 

III. Powiemy obecnie o powstawaniu morza, o ile 
w ogóle [ono] powstaje, oraz o jego smaku, a mianowicie, 
dlaczego jest słone i gorzkie17. 

Racja, dla której staro�ytni s�dzili, i� morze stanowi 
zasad� oraz przyczyn� materialn� wszystkich wód18, jest 
nast�puj�ca: wydaje si� rzecz� wła�ciw�, i� podobnie 
jak wszystkim innym �ywiołom przysługuje nagromadze- 
nie, które dzi�ki swemu ogromowi jest pocz�tkiem, sk�d 
wyodr�bniona cz��� ulega przemianie i miesza si� z in- 
nymi — dla ognia jest to obszar w górze, dla powietrza 
strefa znajduj�ca si� bezpo�rednio ni�ej, wreszcie �ywioł 
ziemi, wokół którego porusza si�, co z łatwo�ci� spostrze- 
gamy, wszystko inne — tak te� jest oczywiste, i� co� 
podobnego nale�y przewidywa� w przypadku wody. Tym- 
czasem nigdzie, z wyj�tkiem ogromnego morza, nie zauwa- 
�amy nagromadzenia wód na podobie�stwo innych �y- 
wiołów. Woda bowiem rzek nie jest nieruchomym zbio- 
rowiskiem, lecz wydaje si� ka�dego dnia powstawa� na 
nowo. W wyniku owej trudno�ci powstała opinia, jakoby 
przyczyn� wilgoci oraz wody w ogóle było morze. St�d 
te� twierdz� niektórzy19, i� rzeki nie tylko do morza płyn�, 
ale ze� wypływaj�, i �e dzi�ki filtracji słona woda staje 
si� słodk�. Takiemu jednak sposobowi widzenia sprze- 
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ciwia si� inna trudno��. Je�li owo nagromadzenie jest 
�ródłem wód w ogóle, dlaczego woda mórz nie jest słodka, 
lecz słona? Odpowied� b�dzie zarówno rozwi�zaniem 
trudno�ci, jako te� potwierdzeniem słuszno�ci punktu 
wyj�cia w dociekaniach na temat natury morza. 

Wokół Ziemi rozpo�ciera si� woda, dokoła za� niej 
sfera powietrza, a znowu wokół powietrza tak zwana 
sfera ognia (ta ostatnia jest najbardziej zewn�trzna, jak 
utrzymuje wielu, a i my tak�e). Kiedy wi�c Sło�ce po- 
rusza si� jednym torem — co zreszt� jest przyczyn� zmian, 
to jest powstawania i gini�cia — wówczas oddzielone 
i zamienione w par� najl�ejsze i najbardziej słodkie cz�- 
steczki \vody unosz� si� ka�dego dnia ku górze. Tam 
zg�szczaja si� z powodu zimna i spadaj� znowu na Ziemi�. 
W ten sposób, jak to powiedzieli�my wcze�niej20, natura 
powtarza powy�sze zjawisko nieprzerwanie. 

Tote� �mieszne zgoła s� pogl�dy wszystkich spo�ród 
dawniejszych filozofów21 którzy s�dzili, i� Sło�ce �ywi si� 
wilgoci�22. (Niektórzy nawet twierdzili, i� to wła�nie jest 
powodem zwrotów Sło�ca. Te same okolice nie mog� 
przecie� stale zapewnia� po�ywienia Sło�cu. Zatem musi 
si� ono pizesuwa� nieustannie albo zgin��. Płomie�, 
który widzimy — mówi� — istnieje tak długo, jak długo 
wystarcza �ywno�ci. Wilgo� za� jest dla ognia jedynym 
po�ywieniem23). Zupełnie jak gdyby unosz�ca si� wilgo� 
mogła dosi�gn�� Sło�ca, albo te� unoszenie dokonywało 
si� na podobie�stwo powstaj�cego płomienia. To bowiem 
posłu�yło za podstaw� powy�szych twierdze� o Sło�cu. 

(1) W rzeczywisto�ci jednak nie ma tu �adnej analogii. 
Płomie�, b�d�c bowiem nieustann� wymian� wilgoci 
i sucho�ci, nie mo�e by� �ywiony, gdy� nie pozostaje — 
�eby tak powiedzie� — ani przez moment tym samym. 
W odniesieniu do Sło�ca w ogóle nie mo�e to mie� miejsca. 
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Gdyby bowiem �ywiło si� zgodnie z pogl�dami filozofów, 
byłoby nie tylko — jak utrzymuje Heraklit24 — nowe 
ka�dego dnia, ale zawsze i nieustannie nowe. 

(2) Poza tym unoszenie wilgoci pod wpływem Sło�ca 
jest podobne do zjawiska unoszenia si� ogrzewanej ogniem 
wody. Je�li zatem płomie� ognia nie jest �ywiony, tym 
bardziej nie mo�na tego mówi� o Sło�cu, nawet je�liby 
jego �ar spowodował wyparowanie wszystkich wód �wiata. 
Zreszt� ju� to nie jest rozs�dne ze strony filozofów, i� 
zajmuj� si� jedynie Sło�cem, a nie bior� pod uwag� 
istnienia innych gwiazd, tak przecie� licznych i ogromnych. 

(3) Taki sam bł�d popełniaj� ci, którzy utrzymuj�, 
i� na pocz�tku Ziemia była wilgotna25, a kiedy �wiat 
wokół Ziemi zacz�ł by� ogrzewany przez Sło�ce, wtedy 
powstało powietrze i rozpocz�ło si� powi�kszanie nieba. 
Powietrze spowodowało pojawienie si� wiatru oraz zwroty 
Sło�ca. Tymczasem doskonale widzimy, i� unosz�ca si� 
nieustannie wilgo� spada na nowo jak woda. Je�li nawet 
nie zawsze w okre�lonej porze roku czy na okre�lonym 
miejscu oddawana jest cało�� wyparowanej wody, to 
jednak w odpowiednich okresach czasu zwracane jest 
wszystko, cokolwiek zostało uniesione. A zatem ciała 
niebieskie nie otrzymuj� st�d po�ywienia, ani te� jedna 
cze�� nie pozostaje na zawsze powietrzem, druga za�, 
stawszy si� powietrzem, nie zamienia si� natychmiast na 
wod�, lecz wszystko tak jak staje si� powietrzem, tak 
te� zamienia si� w wod�. 

Woda pitna i słodka dzi�ki swej lekko�ci unosi si� ku 
górze, słona natomiast z racji ci��ko�ci pozostaje, lecz 
nie we wła�ciwym dla siebie miejscu. Nale�y stwierdzi�, 
i� trudno�� ta była wystarczaj�co roztrz�sana (nie jest 
do przyj�cia, i� woda w odniesieniu od wszystkich innych 
�ywiołów nie ma wła�ciwego sobie miejsca), a rozwi�zanie 
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jej jest nast�puj�ce: Miejsce, w którym widzimy morze, 
nie jest w rzeczywisto�ci miejscem morza, ale raczej wody. 
Jest miejscem morza tylko pozornie, poniewa� woda słona 
wskutek ci��ko�ci pozostaje, natomiast pitna i słodka 
dzi�ki lekko�ci unosi si�, podobnie jak dzieje si� to w wy- 
padku ciał organicznych. I tutaj bowiem jakkolwiek po- 
�ywienie jest słodkie, to jednak osad i pozostało�� po�y- 
wienia płynnego wydaj� si� słone i gorzkie26. To bowiem, 
co słodkie i pitne, poddane działaniu wewn�trznego ciepła 
wchodzi w ciało i jego poszczególne cz��ci zgodnie z na- 
tur�. Nie byłoby zatem rzecz� rozs�dn� uwa�a�, i� brzuch27 

nie jest wła�ciwym miejscem pokarmu płynnego, poniewa� 
[on] szybko stamt�d znika, lecz jest miejscem resztek, 
jako �e to, co pozostaje, jest dostrzegalne. Takie rozumo- 
wanie byłoby przecie� bł�dem. Podobnie i w naszym 
przypadku. Morze jest zatem —jak powiedziano — natu- 
ralnym miejscem wody. Dlatego wszystkie rzeki oraz 
jakakolwiek pojawiaj�ca si� na Ziemi woda płyn� ku 
niemu. Woda bowiem d��y zawsze w kierunku ni�ej 
poło�onych miejsc, a takie wła�nie miejsce zajmuje morze. 
Pewna cz��� wód w wyniku działania Sło�ca unosi si� 
ku górze, druga z wymienionego wy�ej powodu pozostaje 
na dole. Nic wi�c dziwnego, i� niektórzy usiłowali wy- 
ja�ni� od dawna istniej�cy ju� problem, a mianowicie, 
dlaczego tak wielki napływ wody pozostaje niezauwa�ony28 

(chocia� bowiem ka�dego dnia niezliczone i niezmiernie 
zasobne w wod� rzeki wpływaj� do morza, nie staje si� 
ono bynajmniej wi�ksze). Zastanowiwszy si� jednak, nie- 
trudno [to] zrozumie�. Ta sama ilo�� wody rozlana na 
du�ej powierzchni oraz zgromadzona w jednym miejscu 
nie wysycha bynajmniej równocze�nie, lecz w ró�nych 
odst�pach czasu. W jednym bowiem przypadku pozostaje 
na cały dzie�, w drugim, gdy na przykład puchar wody 
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rozleje kto� na powierzchni� wielkiego stołu, znika 
w mgnieniu oka zupełnie. Podobnie zdarza si� w przy- 
padku rzek. Płyn�c pozostaj� w zwartej masie. Kiedy 
za� osi�gn� bezkresn� i niezmierzon� przestrze� morza, 
paruj� szybko i niezauwa�alnie. 

A to, co na temat rzek i morza napisano w Fedonie29, 
jest nie do przyj�cia. Jest tam powiedziane, i� wszystkie 
wody poł�czone s� podziemnymi kanałami. �ródłem ich 
oraz pocz�tkiem jest tak zwany Tartar, czyli ogromna masa 
wód w �rodku Ziemi, sk�d pochodz� wszystkie wody, 
czy to stoj�ce, czy płyn�ce30. Owo pierwotne �ródło, 
pulsuj�c nieustannie, powoduje zjawisko płyni�cia po- 
szczególnych rzek31. Nie tkwi bowiem nieruchomo we 
wn�trzu, lecz t�tni wokół �rodka Ziemi. Unosz�c si� za- 
tem i znowu opadaj�c, wypełnia strumienie wod�. Na wielu 
miejscach wody te tworz� jeziora, czego przykładem jest 
nasze morze. Wykonawszy pełny ruch obrotowy powra- 
caj�, sk�d wypłyn�ły, bardzo cz�sto w to samo miejsce, 
niekiedy w jemu przeciwne, a mianowicie je�li wypłyn�ły 
z dołu, powracaj� do góry i płyn� a� do �rodka, po czym 
nast�puje unosz�ce wszystko poruszenie. Co za� tyczy si� 
smaku i koloru, to otrzymuje go woda w zale�no�ci od 
gleby, przez któr� przepływa. 

(1) Według tej jednak teorii rzeki nie zawsze płyn� 
w tym samym kierunku. Skoro bowiem płyn� ku �rodkowi 
i na nowo wypływaj�, zatem mog� nie tylko równie 
dobrze płyn�� ku górze, jak i dołowi, lecz i w ka�dym 
innym kierunku, w którym popchnie je faluj�cy Tartar. 
W takim jednak razie istniałyby przysłowiowe „rzeki 
płyn�ce w gór�", co przecie� jest niemo�liwe32. 

(2) Ponadto, sk�d pochodzi woda, która tworzy si� 
i znowu unosi si� w gór�33? Dla utrzymania równowagi 
nale�ałoby j� w ogóle pomin��, jako �e cokolwiek wy- 
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pływa na zewn�trz, spływa na nowo do swego �ródła. 
(3) Wszystkie zreszt� rzeki ko�cz� — jak zauwa�y� 

łatwo — swój bieg w morzu, z wyj�tkiem tych, które 
wpadaj� do innych [rzek]. Nigdy natomiast — w Ziemi. 
A je�li nawet znikaj� w jakim� miejscu, pojawiaj� si� 
na nowo gdzie indziej. Te spo�ród rzek, które biegn� 
długimi dolinami, s� wielkie, poniewa� zbieraj� wody 
licznych rzek przecinaj�c ich bieg dzi�ki swej długo�ci 
i poło�eniu34. 

Z tego powodu Nil oraz Ister s� najwi�kszymi spo�ród 
wpływaj�cych do naszego morza rzek. Poniewa� zagar- 
niaj� wiele rzek, dlatego ró�ni uczeni przypisuj� ka�dej 
z nich ró�ne �ródła. Wszystko to oczywi�cie nie byłoby 
w my�l powy�szej teorii mo�liwe, zwłaszcza gdy si� przyj- 
mie, i� Tartar jest �ródłem morza. 

Tyle niechby było powiedziane: i� miejsce to jest 
wła�ciwe dla wody, nie za� dla morza, po wtóre, dlaczego 
nie dostrzegamy nigdzie wody słodkiej poza płyn�c�, oraz 
�e stoj�c� jest woda słona, a wreszcie, i� morze jest raczej 
reszt� wody — na wzór pozostało�ci wszelkiego pokarmu, 
zwłaszcza płynnego, w ciałach organicznych — ani�eli 
[jej] pocz�tkiem. 

Rozdział III 

Słono�� mórz (cd.) 

Powiemy teraz o zasoleniu morza i zapytamy, czy 
zawsze istnieje takie samo35, czy te� nie było go dawniej? 
Czy w przyszło�ci nie b�dzie, to znaczy w ogóle zniknie? 
Tak bowiem s�dz� niektórzy. 

W jednym wszyscy zdaj� si� zgadza�, i� je�li w ogóle 
cały �wiat miał pocz�tek36, to i morze równie�. Powstanie 
obydwóch przyjmuj� równocze�nie. St�d jasno wynika, 
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i� je�li wszech�wiat jest wieczny37, to samo s�dzi� nale�y 
o morzu. Kto za� utrzymuje wraz z Demokrytem38, i� morze 
staje si� coraz mniejsze, a� wreszcie zniknie zupełnie, 
wypowiada opini� w niczym nie ró�ni�c� si� od bajek 
Ezopa. Opowiada on, jakoby Charybda ju� dwukrotnie 
połkn�ła morze39. Za pierwszym razem ukazały si� góry, 
za drugim wyspy, kiedy za� połknie [je] po raz trzeci, 
wtedy stanie si� [ono] zupełnie suche. Zagniewanemu na 
przewo�nika godziło si� opowiedzie� tego rodzaju histo- 
ryjk�, szukaj�cym jednak prawdy — bynajmniej. W ka�- 
dym razie cokolwiek spowodowało powstawanie morza 
na pocz�tku40 — czy to ci��ar, jak utrzymuj� niektórzy 
(ta bowiem racja nasuwa si� na pierwszy rzut oka), 
czy te� co� innego — jest rzecz� oczywist�, i� z cał� 
pewno�ci� b�dzie to równie� racja jego trwania w przy- 
szło�ci. Nale�ałoby zatem przyj��, i� uniesiona ciepłem 
słonecznym woda nie spada na powrót, albo te�, poniewa�, 
rzeczywi�cie opada, s�dzi�, i� morze istnie� b�dzie zawsze, 
b�d� przynajmniej tak długo, jak długo trwa� b�dzie 
ów proces, oraz �e przedtem woda słodka uniesie si� 
znowu ku górze41. Tak wi�c morze nie wyschnie nigdy, 
poniewa� uniesiona woda opadnie na nowo. Uzna� raz 
jeden zaistnienie powy�szego zjawiska oznacza przyj�� 
wielokrotne jego wyst�powanie. Gdyby nawet zatrzyma� 
w swym biegu Sło�ce, co wtedy stałoby si� przyczyn� 
wysychania? A je�li znowu przyjmie si� nieustanne jego 
poruszanie, wtedy Sło�ce zbli�aj�c si� unosi zawsze — 
jak powiedzieli�my — słodk� wod�, gdy za� oddala si�, 
powoduje znowu [jej] spadanie42. 

My�l o mo�liwo�ci zaniku mórz zrodziła si� pod wpły- 
wem stwierdzenia, i� wiele okolic sprawia teraz wra�enie 
bardziej suchych ni� dawniej. Powiedzieli�my wcze�niej43, 
i� przyczyn� tego zjawiska s� powtarzaj�ce si� w pewnych 
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odst�pach czasu gwałtowne ulewy, nie za� stawanie si� 
wszech�wiata albo chocia�by jego cz��ci. Z kolei bowiem 
nast�puje zjawisko odwrotne, i wtedy Ziemia staje si� 
na powrót sucha. W ten sposób ustawicznie i na przemian 
po sobie nast�puj� owe okresy. Rzecz� bardziej roztropn� 
jest przyj�� powy�sze wyja�nienie, ni� dla zrozumienia 
tych zjawisk s�dzi�, i� całe niebo ulega zmianom. 

Powiedzieli�my jednak o tym wi�cej ni�by wystarczyło. 
Powró�my zatem do kwestii zasolenia. Ci, którzy twierdz�, 
i� morze powstało całe naraz, czy te� i� w ogóle powstało, 
nie potrafi� wyja�ni� zasolenia. Nie ma tu znaczenia, 
czy przyjmuje si�, i� morze jest pozostało�ci� wilgoci, 
która rozpo�cierała si� wokół Ziemi a uniesiona została 
przez Sło�ce44, czy te� uznaje si�, i� ogromna masa wód 
słodkich otrzymała taki smak w wyniku odpowiedniej 
domieszki ziemi45. Je�li bowiem ilo�� wyparowanej wody 
jest równa ilo�ci tej, która powraca, to zasolenie46 musi 
by� takie samo jak na pocz�tku. Gdyby za� morze nie 
było na pocz�tku słone, nie byłoby takim równie� pó�niej. 
Je�liby natomiast było słone, nale�ałoby poda� tego przy- 
czyn� i wyja�ni�, dlaczego słona woda parowała niegdy�, 
a dzisiaj ju� nie. 

Co za� tyczy si� opinii, jakoby przyczyn� zasolenia 
była domieszka ziemi — s�dz� bowiem niektórzy, i� 
Ziemia zawiera soki w ró�nym smaku, które prowadzi 
rzekami i miesza z morzem czyni�c je słonym — powstaje 
trudno��, dlaczego rzeki nie s� słone. Jak to jest mo�liwe, 
i� taka sama przymieszka ziemi wywołuje skutek w wiel- 
kich skupiskach wód, w poszczególnych za� rzekach jest 
niedostrzegalna? Jest przecie� rzecz� jasn�, i� morze sta- 
nowi sum� wód rzecznych i ró�ni si� od nich tylko za- 
soleniem. Sól ta płynie wraz z nimi do miejsca, gdzie 
wszystkie wpadaj�47. 
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Byłoby równie� rzecz� �mieszn�, gdyby ktokolwiek s�- 
dził, i� dokonał słusznego spostrze�enia twierdz�c wraz 
z Empedoklesem, i� morze jest potem Ziemi48. Taka 
wypowied� mo�e odpowiada� zasadom poezji (poniewa� 
metafora nale�y do poezji), nie odpowiada natomiast 
poznawaniu natury. Zreszt� i tutaj nie jest rzecz� jasn�, 
dlaczego po wypiciu słodkiego napoju pojawia si� słony 
pot. Czy dzieje si� to na skutek zaniku jednego ze skład- 
ników, a mianowicie tego, który jest słodki, czy raczej 
jest wynikiem domieszania innej substancji, jak to ma 
miejsce przy filtrowaniu wody przez popiół? 

Wydaje si�, i� przyczyna zasolenia jest ta sama, która 
powoduje powstanie wydzieliny w p�cherzu. Jest słona 
i gorzka, jakkolwiek płyny oraz zawarta w pokarmie 
wilgo� s� słodkie. Je�li zatem gorzko�� jest spowodowana, 
jak w przypadku wody przefiltrowanej przez popiół, obe- 
cno�ci� okre�lonego składnika zawartego w moczu — co 
mo�na zauwa�y� na dnie naczy� nocnych — a usuwanego 
wraz z potem na zewn�trz (wydobywaj�ca si� z ciała 
wilgo� obmywa ze�), to staje si� rzecz� oczywist�, i� 
przyczyn� zasolenia morza jest równie� zmieszanie okre- 
�lonego składnika Ziemi z wilgoci�. W ciałach organicz- 
nych ów składnik jest reszt� pokarmu powstał� w wyniku 
niedoskonało�ci trawienia. Pozostaje zatem do omówienia, 
w jaki sposób tworzy si� on w Ziemi49; ponadto, ogólnie 
bior�c, w jaki sposób wysychanie i ogrzewanie Ziemi 
mo�e spowodowa� wydzielanie si� tak wielkiej ilo�ci wody. 
Winna to by� przecie� zaledwie niewielka cz��� pozo- 
stałej w Ziemi wody. A jeszcze: dlaczego teraz Ziemia 
nie poci si�, chocia� wysycha w wi�kszym lub mniejszym 
stopniu (wilgo� bowiem i pot s� gorzkie)50? Je�li zdarzało 
si� to dawniej, powinno tak�e i teraz. A tymczasem, jak 
wida�, nie zdarza si� to wcale. To raczej sucha Ziemia 
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pochłania wilgo�, kiedy za� jest wilgotna, nie wydziela 
wcale potu. Jak�e wi�c na pocz�tku, b�d�c wilgotn�, 
mogła poci� si� podczas wysychania? Bardziej ju� prawdo- 
podobna jest opinia, i� morze jest reszt� wilgoci pozo- 
stał� po wyparowaniu jej znacznej cz��ci i uniesieniu 
przez Sło�ce51. W ka�dym razie pocenie si� Ziemi nie jest 
mo�liwe. 

Tak wi�c przytoczone racje zasolenia mórz wydaj� si� 
rozmija� z prawd�. Przedstawmy zatem i nasz� własn� 
opini�, korzystaj�c z tego samego, co uprzednio, punktu 
wyj�cia52. 

Skoro ju� przyj�li�my istnienie dwóch rodzajów wy- 
ziewów: wilgotnego i suchego53, jest rzecz� oczywist�, i� 
ten ostatni jest racj� istnienia powy�szych zjawisk. 

Najpierw jednak winni�my rozwi�za� pewn� trudno��54, 
a mianowicie, czy morze jest zło�one z cz��ci numerycznie 
zawsze tych samych, czy te� jest [ono] to samo pod wzgl�- 
dem jako�ci i ilo�ci przy nieustannej zamianie poszcze- 
gólnych składników, jak to ma miejsce w przypadku 
powietrza, wody słodkiej i ognia? (Ka�de [z nich] zmienia 
si� nieustannie, na przykład płyn�ca woda albo płomie�, 
chocia� ich kształt i ilo�� pozostaj� zawsze te same). 
Jest rzecz� oczywist� i zrozumiał�, i� to samo prawo 
musi obowi�zywa� we wszystkich tych przypadkach, ró�- 
nica za� polega jedynie na stopniu szybko�ci, z jak� 
dokonuje si� przemiana. Gini�cie i powstawanie dotyczy 
wszystkiego, zawsze jednak podług okre�lonego porz�dku. 

Skoro tak si� rzeczy maj�, spróbujmy wskaza� przy- 
czyn� zasolenia mórz. Wiele danych wskazuje, i� taki 
smak powstaje na skutek domieszki odpowiedniego skład- 
nika55. 

W wypadku ciał organicznych pokarm nie strawiony 
jest — jak powiedzieli�my poprzednio — słony i gorzki. 
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Najmniej strawiona jest pozostało�� płynnego pokarmu. 
Dotyczy to w ogóle wydzielin, zwłaszcza gromadz�cych 
si� w p�cherzu (�wiadczy o tym ich szczególne rozrze- 
dzenie — proces trawienia działa z natury zg�szczaj�co) 
oraz potu. W obydwu wypadkach wydalana jest substan- 
cja powoduj�ca gorzko��. Podobnie dzieje si� w procesie 
spalania. To bowiem, czego ciepło nie unicestwi, w cia- 
łach organicznych staje si� wydzielin�, w nieorganicznych 
popiołem. St�d to s�dz� niektórzy, i� morze powstało 
ze spalonej ziemi. Opinia ta jest oczywi�cie nierozumna. 
Atoli prawd� jest, i� co� analogicznego powoduje zasolenie 
mórz. Nale�y zatem przyj��, i� jak w wymienionych 
przypadkach, tak te� w ogóle ze wszystkiego, co powstaje 
i rozwija si�, pozostaje ów szczególny rodzaj ziemi po- 
dobny do resztek spalonych przedmiotów. Otó� substan- 
cja zawarta w wyziewie suchym56 posiada taki wła�nie 
charakter. Owszem, to wła�nie wyziew suchy dostarcza 
jej w najwi�kszej ilo�ci. Skoro wi�c, jak powiedzieli�my, 
po zmieszaniu wyziewu suchego z wilgotnym powstaj� 
w wyniku zg�szczenia chmury i woda, to koniecznie 
musi si� tam równie� znajdowa� znaczna ilo�� owej 
substancji, która wraz z deszczem spada znowu na ziemi�. 
Powtarza si� to stale, z regularno�ci� odpowiadaj�c� po- 
rz�dkowi w �wiecie ziemskim. Oto, jak wyja�nili�my zja- 
wisko zasolenia wód. 

Z tego wła�nie powodu deszcze nadci�gaj�ce z południa 
oraz pierwsze deszcze jesieni s� bardziej słone. Wiatr 
południowy jest najcieplejszy (zarówno pod wzgl�dem 
nat��enia, jak rozległo�ci57). Wiej�c z obszarów suchych 
i ciepłych, niesie ze sob� mało wilgoci. Dlatego jest ciepły. 
Zreszt� nie szkodzi bynajmniej, gdyby nawet taki nie był, 
lecz zimny na pocz�tku. W miar� przybli�ania staje si� 
ciepły pochłaniaj�c wiele wyziewów suchych, pochodz�- 
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cych z obszarów, ponad którymi wieje. Natomiast wiatr 
północny, wiej�c z wilgotnych regionów, zawiera wilgo� 
i dlatego jest zimny. Naszym okolicom przynosi rozja�nie- 
nia, poniewa� rozprasza chmury, na południu znowu 
wywołuje deszcz. W ten sam sposób wiatr z południa 
przynosi pi�kn� pogod� w Libii. W spadaj�cej wodzie 
wyst�puje zatem owa substancja w du�ych ilo�ciach. 
Deszcze za� jesienne słone s� dlatego, i� wody ci��kie 
spadaj� z konieczno�ci pierwsze, a zatem te, które za- 
wieraj� najwi�cej owej substancji, spadaj� wcze�niej. Jest 
to równie� racja58, dla której morze jest ciepłe. Wszystko 
bowiem, co uległo spaleniu, potencjalnie zawiera w sobie 
ciepło, jak to zauwa�amy w �u�lu, popiele, wydzielinach 
suchych czy wilgotnych u zwierz�t. Wydzieliny zwierz�t 
maj�cych wy�sz� temperatur� ciała s� bardziej cieple. 
Z tego te� powodu morze staje si� coraz bardziej 
gorzkie. Cz��� wody słonej unosi si� ustawicznie wraz 
ze słodk� w gór� (jest ona o tyle mniejsza, o ile element słony 
i gorzki zawarty w deszczu jest mniejszy od elementu słod- 
kiego, dzi�ki czemu — by ogólnie powiedzie� — utrzymuje 
si� nieustannie równowaga59. Do�wiadczenie przekonuje 
nas bowiem, i� słona woda paruj�c staje si� słodka, a gdy 
na powrót zg�szcza si�, nie staje si� wod� morsk�. Istniej� 
te� inne podobne zjawiska: wino na przykład i wszystkie 
soki60 po wyparowaniu, kiedy na nowo zg�szczaj� si� 
w wilgo�, staj� si� wod�. Wszystkie bowiem s� zmieszane 
z wod�, a w zale�no�ci od dodanego składnika powstaje 
okre�lony smak. Omówienie tych kwestii odłó�my jednak 
na bardziej stosown� okazj�61. Tymczasem ograniczmy 
si� do stwierdzenia, i� z morza unosi si� nieustannie 
pewna cz��� wody, staje si� wod� słodk� i wraca znowu 
na ziemi�, lecz ma inny skład w stosunku do unoszonej 
ku górze. Z racji swej ci��ko�ci zajmuje miejsce poni�ej 
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wód słodkich. Dlatego morze nie wyschnie nigdy62, po- 
dobnie jak i rzeki, z wyj�tkiem niektórych obszarów 
(odnosi si� to zarówno do morza, jak i rzek), ani te� morze 
i l�d nie pozostan� bynajmniej zawsze w tym samym 
miejscu. Jedynie ogólna ich obj�to�� pozostaje ta sama 
(o Ziemi s�dzi� nale�y tak samo). Jedna cz��� unosi 
si� ku górze, druga opada. W ten sposób, opadaj�c 
i unosz�c si�, zamieniaj� si� poło�eniem. 

O tym, i� zasolenie spowodowane jest przymieszk� 
okre�lonej substancji, przekonuj� nie tylko powy�sze wy- 
wody, ale tak�e nast�puj�ce do�wiadczenie63. Je�liby kto� 
sporz�dził naczynie z wosku i umie�cił je w morzu zamy- 
kaj�c otwór tak, aby nic nie dostało si� z zewn�trz, 
wówczas woda, która przedostanie si� poprzez �cianki 
naczynia, b�dzie słodka. W ten sposób substancja ziemna, 
której przymieszk� powoduje zasolenie, zostaje oddzielona 
niby filtrem. Ta wła�nie substancja sprawia, i� woda 
morska staje si� ci��sza (woda słona ma wi�kszy ci��ar 
ni� słodka) oraz g�stsza. Ró�nica zg�szczenia jest tak 
wielka, i� okr�ty o tym samym ładunku w rzekach za- 
nurzaj� si� prawie zupełnie, podczas gdy na morzu takie 
wła�nie obci��enie wydaje si� najbardziej odpowiednie dla 
�eglugi. Nieznajomo�� tego faktu przyczyniła znacznych 
strat armatorom prowadz�cym towary rzekami. O tym, 
i� g�sto�� płynu spowodowana jest przymieszk�, �wiadczy 
co nast�puje: je�liby kto� dodaj�c du�o soli uczynił wod� 
bardzo słon�, wówczas po jej powierzchni b�d� pływa� 
nawet pełne jajka. Woda wtedy staje si� g�sta jak muł. 
Wiele takiej domieszki posiada wła�nie woda morska. 
Tak wła�nie post�puje si� przy marynowaniu ryb64. 

To, co powiedzieli�my, mogłoby by� potwierdzone opo- 
wiadaniem, o ile jest ono prawdziwe, o istniej�cym w Pa- 
lestynie jeziorze65, do którego je�li zwi�zawszy wrzuci si� 



 57 

człowieka lub zwierz�, nie utopi� si� bynajmniej, lecz 
jedno i drugie wypłynie na powierzchni�. Jezioro — mó- 
wi� — jest tak bardzo słone i gorzkie, i� �adna ryba nie 
mo�e tam przebywa�, a je�li wło�y si� do� szaty i potem 
wytrzepie, staj� si� czyste. Powy�sze fakty potwierdzaj� 
nasz� opini� o istnieniu szczególnej substancji o naturze 
ziemi, powoduj�cej zasolenie wody. W Chaonii66 znowu 
znajduje si� �ródło niezwykle słonej wody. Wpada ona 
do biegn�cej opodal rzeki, której wody s� słodkie, lecz 
pozbawione ryb. Tamtejsi mieszka�cy woleli ponad ryby 
sól, gdy — jak opowiada legenda — przechodz�cy tam- 
t�dy z bykami z Erythei Herakles dał im mo�liwo�� 
wyboru67. Dobywaj� zatem sól ze �ródła. W tym celu 
gotuj� odpowiedni� ilo�� wody i odstawiaj�. Po ozi�- 
bieniu, kiedy wilgo� wraz z ciepłem wyparuje, wówczas 
pozostaje sól nie w grudach, lecz lekka i drobna niby 
�nieg. Posiada nieco mniejsz� moc ni� inna, a dodana 
w du�ych ilo�ciach wywołuje przyjemny smak. Poza tym 
nie jest równie biała. Co� podobnego ma miejsce w Umbrii. 
Jest tam okolica, w której rosn� trzcina i sitowie. Spala 
si� je, a nast�pnie wrzuca popiół do wody i gotuje. Reszt� 
wody poddaje si� ozi�bieniu i w ten sposób otrzymuje 
si� sporo soli. 

S�dzi� nale�y, i� wi�kszo�� słonych rzek oraz �ródeł 
była niegdy� gor�ca. Dopiero pó�niej wygasło w nich 
�ródło ognia, ale ziemia, poprzez któr� dokonuje si� 
proces filtracji, zachowała charakter jakby �u�lu i po- 
piołu. Na wielu miejscach istniej� �ródła i rzeki o ró�no- 
rodnych smakach, których przyczyn� jest istniej�cy b�d� 
tworz�cy si�68 element ognia. Bardziej lub mniej spalana 
ziemia przyjmuje ró�ne rodzaje smaków oraz odcieni. 
Nabiera zatem silnego smaku ałunu, popiołu i jeszcze 
innych. Z tego powodu filtrowana słodka woda zmienia 
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si� i staje kwa�n�, jak to ma miejsce w Sykanii69 na Sy- 
cylii. Tam wła�nie znajduje si� zarówno kwa�na jak i słona, 
dlatego u�ywa si� jej niby octu do niektórych potraw. 
�ródło wody kwa�nej znajduje si� te� w okolicy Lynkos70, 
natomiast w Scytii — gorzkie, a jego wody wpadaj�c 
do rzeki czyni� j� zupełnie gorzk�. St�d zrozumiała jest 
ró�norodno�� smaków. O tym za�, jakie rodzaje smaków 
z jakich poł�cze� powstaj�, mówili�my oddzielnie gdzie 
indziej71. 

Powiedzieli�my zatem ogólnie o wodzie i morzu; dla- 
czego istniej� nieprzerwanie, w jaki sposób zamieniaj� 
si� i jaka jest ich natura. Powiedzieli�my tak�e o przy- 
sługuj�cych im naturalnych wła�ciwo�ciach zarówno czyn- 
nych, jak i biernych. 

Rozdział IV 

O wiatrach: przyczyny 

Powiemy obecnie o wiatrach, przyjmuj�c ustalony 
uprzednio punkt wyj�cia72. Powiedzieli�my mianowicie, 
i� istniej� dwa rodzaje wyziewów: jeden wilgotny, drugi 
suchy. Pierwszy bywa nazywany par�, drugi w ogóle 
nie posiada nazwy. Nazywamy go dymem stosuj�c z ko- 
nieczno�ci73 nazw�, która słuszna jest tylko w odniesieniu 
do pewnej jego odmiany. Poniewa� wyziew wilgotny nie 
mo�e istnie� bez suchego, ani te� suchy bez wilgotnego, 
dlatego nazwa odpowiada zawsze temu, co w danym 
wypadku przewa�a. 

Kiedy Sło�ce w swym biegu zbli�a si� do Ziemi, wtedy 
własnym ciepłem przyci�ga wyziew wilgotny, a kiedy 
oddala si�, uniesiona para pod wpływem zimna zg�szcza 
si� na powrót w wod� (z tego powodu wi�cej deszczu 
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spada w zimie oraz w nocy ni� za dnia, a je�li wydaje 
si� inaczej, to dlatego, i� zjawiska zaistniałe noc� łatwiej 
uchodz� uwadze ni� takie same za dnia), która spadaj�c 
wsi�ka zupełnie w ziemi�74. Ziemia zawiera znaczn� ilo�� 
ognia oraz du�o ciepła. Sło�ce za� nie tylko poci�ga 
znajduj�c� si� na powierzchni ziemi wilgo�, ale tak�e 
ogrzewaj�c j� powoduje wysychanie. Powstaj� wówczas 
koniecznie dwa wyziewy, suchy i wilgotny, gdy� — jak 
powiedzieli�my — wyziew jest dwojakiego rodzaju. Ten, 
który ma wi�cej wilgoci, jest, jak to wyja�nili�my wy�ej, 
przyczyn� deszczu, wyziew za� suchy stanowi przyczyn� 
oraz materi� wszystkich wiatrów. �e tak wła�nie musi 
si� dzia�, przekonuj� skutki działania wyziewów75. Oby- 
dwa wyziewy musz� zatem ró�ni� si� mi�dzy sob�. Sło�ce 
za� oraz zawarte w Ziemi ciepło nie tylko mog�, ale 
musz� powodowa� wyziewy. 

Je�li zatem wyzicwy nie s� jednakowe, to jest rzecz� 
oczywist�, i� ró�ni� si� mi�dzy sob�. Natura wiatru nie 
jest ta sama co deszczu, jak to s�dzili niektórzy76 utrzy- 
muj�c, i� poruszaj�ce si� powietrze jest wiatrem, gdy 
za� zg�szcza si�, jest wod�77. Jest bowiem rzecz� niero- 
zumn� twierdzi�, i� otaczaj�ce nas powietrze, poruszaj�c 
si�, staje si� wiatrem, sk�dkolwiek wywodziłoby si� po- 
ruszenie. Podobnie jak rzek� nazywamy nie jak�kolwiek 
płyn�c� wod�, cho�by w ogromnych ilo�ciach, ale tak�, 
która wypływa ze �ródła, tak te� ma si� rzecz z wiatrem. 
Poruszenie wielkiej masy powietrza mogłoby przecie� 
nast�pi�, nie maj�c pocz�tku ani �ródła, w wyniku spa- 
dania czego� wielkiego. 

Jak powiedzieli�my wcze�niej78, powietrze powstaje 
z tych dwóch, a mianowicie z wilgotnej i zimnej pary 
(jako wilgotna, przyjmuje wszelki kształt79, natomiast po- 
chodz�c z wody jest z natury zimna, podobnie jak woda 



 60 

przed ogrzaniem) oraz z ciepłego i suchego dymu. St�d 
powietrze posiada jakby dwa składniki, a mianowicie 
wilgo� i ciepło. Opini� powy�sz� potwierdzaj� fakty. 
Poniewa� wyziewy powstaj� nieustannie, niekiedy cz��ciej, 
niekiedy rzadziej, czasem w wi�kszych, kiedy indziej 
mniejszych ilo�ciach, st�d chmury i wiatry tworz� si� 
równie� nieustannie w zale�no�ci od przypadaj�cej pory. 
Poniewa� czasami przewa�aj� wyziewy wilgotne, kiedy 
indziej znowu suche podobne do dymu, dlatego niekiedy 
pojawiaj� si� lata deszczowe i wilgotne, kiedy indziej 
suche i wietrzne. Niekiedy zdarza si�, i� posuchy i opady 
pojawiaj� si� na rozległych obszarach, niekiedy dotycz� 
jedynie cz��ci. Nierzadko na jakim� terenie panuje susza, 
chocia� wszystkie obszary wokoło otrzymuj� wyznaczone 
por� opady b�d� nawet ich nadmiar. Bywa te� przeciwnie: 
wokoło opady s� umiarkowane, albo nawet panuje susza, 
podczas gdy niewielka cz��� ziemi jest obficie nawadniana 
deszczem. Przyczyna tkwi w tym, i� jakkolwiek ogólnie 
bior�c zjawisko winno dotyczy� całej krainy w sposób 
równomierny, gdy� cała pozostaje w tej samej od Sło�ca 
odległo�ci (chyba �e zachodzi szczególny przypadek), to 
jednak w niektórych miejscach wyziew suchy wyst�puje 
obficiej, w innych znowu wilgotny, i tak na przemian. 
Przyczyn� takiego zjawiska jest przenikanie jednego wy- 
ziewu na obszar obj�ty drugim. Na przykład wyziew 
suchy porusza si� w obr�bie swego obszaru, podczas gdy 
wilgotny przenika do s�siednich, albo nawet przez wiatr 
zostaje daleko wypchni�ty. Bywa tak�e, i� wyziew wil- 
gotny pozostaje w miejscu, natomiast suchy rozprzestrze- 
nia si� wokoło. Cz�sto zatem dzieje si� tak, jak w ciele. 
Gdy górna cz��� wn�trzno�ci jest sucha, dolna pozostaje 
w odwrotnej sytuacji80. A kiedy znowu ta ostatnia jest 
sucha, wówczas górna jest wilgotna i zimna. Podobnie 
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wyziewy podlegaj� wzajemnemu przemieszczaniu si� oraz 
zamianie. 

Nale�y doda�, i� wiatr pojawia si� po deszczu. Naj- 
cz��ciej wyst�puje na tych obszarach, gdzie dopiero co 
miały miejsce opady. Ustaje natomiast wraz z nadcho- 
dz�cym deszczem. Dzieje si� tak koniecznie w wyniku 
działania wspomnianej wy�ej przyczyny. Wysuszana po 
deszczu ziemia, dzi�ki znajduj�cemu si� zarówno we- 
wn�trz, jak i zewn�trz ciepłu powoduje powstanie wyzie- 
wu, który stanowi materi� wiatru. Jak długo przeto 
wydzielanie ma miejsce, tak długo tworzy si� wiatr. 
Ustaje za� na skutek odpływu oraz unoszenia si� ciepła 
coraz wy�ej. Wtedy to ozi�biona para zg�szcza si� i po- 
wstaje woda81. Gdy zatem chmury gromadz� si� i za- 
trzymuj� zimno, wówczas powstaje woda i ozi�bia si� wy- 
ziew suchy. Z tych wła�nie przyczyn ustaj� wiatry, kiedy 
nadchodzi deszcz, padaj� za� deszcze, gdy ustaj� wichry. 

Ta sama przyczyna82 decyduje o przewadze wiatrów 
wiej�cych z południa i północy. Najcz�stsze spo�ród wia- 
trów to wiatr północny i południowy. Tam za� nie do- 
ciera Sło�ce, ale zbli�a si� i oddala w nieustannym po- 
d��aniu ze wschodu na zachód. St�d po obydwu stronach 
gromadz� si� chmury. Kiedy wi�c Sło�ce przybli�a 
si�, tworzy si� wyziew wilgotny, kiedy oddala si�, 
powracaj�c, wtedy pojawiaj� si� deszcze i burze. W ten 
sposób ruch Sło�ca ku zwrotnikom i od zwrotników, 
na powrót, powoduje pojawienie si� lata i zimy, a tak�e 
unoszenie si� i opadanie wody. Najwi�cej wód opada 
w okolicy zwrotników, to jest na północy i południu. 
Poniewa� ziemia przyjmuje tam szczególnie du�o wilgoci, 
st�d wyziew musi by� szczególnie silny niby dym pal�cego 
si� �wie�ego drzewa. Ten wyziew jest wła�nie wiatrem. 
Staje si� zatem zrozumiałe, dlaczego stamt�d pochodzi 
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najwi�cej wiatrów, i to najsilniejszych. (Wiatry wiej�ce 
z północy nazywaj� si� Boreaszami, te które wiej� z po- 
łudnia, Notami)83. 

Wiatry biegn� uko�nie. Cho� bowiem wyziewy unosz� 
si� w linii prostej, wiatry wiej� dokoła Ziemi, gdy� roz- 
postarte koli�cie powietrze pod��a za obrotami nieba84. 
St�d te� mógłby kto� zapyta�, gdzie jest ich �ródło — 
na dole, czy w górze? W rzeczy samej poruszenie przy- 
chodzi z góry i o ile istniej� chmury i mgła, ruch powietrza 
jest zauwa�alny, zanim jeszcze powstanie powiew. One za- 
tem wskazuj� pocz�tek wiatru nim jeszcze jego nadej�cie 
stanie si� oczywiste. To wła�nie �wiadczyłoby, i� �ródło wia- 
trów znajduje si� w górze. Poniewa� wi�c wiatr jest sum� 
wyziewu suchego poruszaj�cego si� wokół Ziemi85, dla- 
tego jest rzecz� oczywist�, i� przyczyna ruchu znajduje 
si� w górze, natomiast przyczyna materialna i samo 
powstawanie wiatru zachodz� w dole. Dok�d bowiem 
unosz� si� wyziewy, tam znajduje si� tego zjawiska przy- 
czyna, jako �e istotnie obroty sfer z oddali decyduj� 
o zjawiskach na Ziemi. Równocze�nie z dołu wyziew 
unosi si� w linii prostej i wszystko, co jest bli�sze przy- 
czynie, wykazuje wi�ksz� moc86. A zatem przyczyna ma- 
terialna powstawania wiatrów wywodzi si� najwyra�niej 
z Ziemi87. 

Do�wiadczenie wskazuje, i� wiatry powstaj� na skutek 
powolnego gromadzenia si� wyziewów na podobie�stwo 
�ródeł rzecznych w nasyconej wilgoci� ziemi88. Na po- 
cz�tku wszystkie wiatry s� bardzo słabe, w miar� za� 
oddalania si� zyskuj� coraz bardziej na sile. Dlatego 
tereny poło�one na północy, w pobli�u bieguna, w okresie 
zimy s� spokojne i pozbawione wiatrów. Dopiero w miar� 
posuwania si� zaledwie zaznaczaj�cy si� powiew staje 
si� silnym wichrem. 
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Tak wi�c omówili�my natur� i powstawanie wiatrów. 
Powiedzieli�my tak�e o suszach i powodziach; dlaczego 
wraz z deszczem ustaj� wiatry, a pojawiaj� si� na nowo 
po ustaniu ulewy, ponadto, dlaczego wi�kszo�� wiatrów 
pochodzi z północy i południa. W ko�cu powiedzieli�my 
tak�e o kierunkach poruszania si� wiatrów. 

Rozdział V 

Rodzaje wiatrów 

Sło�ce zarazem pomaga, jak i przeszkadza powstawa- 
niu wiatrów. Gdy bowiem wyziewy s� słabe i w niewiel- 
kich ilo�ciach, wówczas pochłania je i rozprasza swym 
ciepłem, wielekro� silniejszym od zawartego w wyziewie. 
Poza tym osuszaj�c Ziemi� pochłania wyziew, zanim 
zdoła si� on w odpowiedniej ilo�ci wytworzy�, podobnie 
jak mały, łatwopalny przedmiot wrzucony do wielkiego 
ognia zostaje pochłoni�ty daleko wcze�niej zanim potrafi 
wywoła� dym. Z tych to przyczyn Sło�ce przeciwdziała 
u samego pocz�tku powstawaniu wiatrów. Z jednej strony 
powstrzymuje je pochłaniaj�c wyziew, z drugiej utrudnia 
poprzez szybkie wysuszanie. St�d te� pomi�dzy pojawie- 
niem si� Oriona89 a nadej�ciem etezji90 i wiatrów im 
przeciwnych panuje zazwyczaj cisza. Ogólnie bior�c, 
cisza ta ma dwie przyczyny. Wyziew b�d� to zanika 
pod wpływem zimna w wypadku zaistnienia silnego mro- 
zu, b�d� te� rozprasza si� na skutek gor�ca. Najcz��ciej 
w okresach przej�ciowych91 cisza pojawia si� w wyniku 
albo niezaistnienia wyziewu, albo te� szybkiego wyczer- 
pania si� go i braku nowego dopływu. 

Orion zwiastuje niestał� i burzliw� pogod� zarówno 
gdy wschodzi, jak i zachodzi92. Jego ukazanie si� i zni- 
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kni�cie zbiega si� ze zmian� pór roku (to jest lata i zimy), 
a z powodu rozległo�ci konstelacji trwa przez wiele dni. 
Ka�da zmiana przynosi zaburzenia na skutek braku 
odpowiedniej równowagi. 

Wiatry zwane etezjami93 wiej� po okresie letniego prze- 
silenia, w czasie pojawienia si� konstelacji Psa94. Nie 
wyst�puj� natomiast ani wówczas, gdy Sło�ce znajduje 
si� najbli�ej, ani te� gdy jest najdalej. Wiej� za� za dnia, 
ustaj� natomiast w nocy. Przyczyna tkwi w tym, i� kiedy 
Sło�ce jest blisko, wówczas wysuszaj�c Ziemi� pochłania 
wyziew zanim jeszcze zdoła si� on utworzy�. Gdy za� 
oddali si� nieco, wtedy ciepło i wyziew powstaj� we 
wła�ciwych proporcjach, tak i� zamarzni�te dot�d wody 
płyn�, Ziemia za� wysuszana zarówno przez ciepło własne, 
jak i ciepło Sło�ca, dymi i paruje. W nocy znowu wiatry 
ust�puj�, poniewa� jej [Ziemi] chłód wstrzymuje proces 
topnienia lodów. Wyziewy za� nie mog� powstawa� z lodu 
i w ogóle z czegokolwiek, w czym nie ma sucho�ci. 
Jedynie to paruje pod wpływem ciepła, co samo b�d�c 
suche zawiera element wilgoci. 

Stawiaj� niektórzy pytanie, dlaczego wiatry z północy, 
które my nazywamy etezjami, wiej� stale po przesileniu 
letnim, podczas gdy wiatry z południa nie pojawiaj� si� 
wcale po [przesileniu] zimowym? Otó� nie ma w tym 
�adnej niejasno�ci. W okresie zimowym pojawiaj� si� tak 
zwane Leukonotoi95, ale w sposób nieregularny, i dlatego 
pozostaj� niezauwa�alne dla obserwuj�cych. Przyczyna 
jest ta, i� wiatry północne, wiej�c od bieguna, nios� 
z sob� du�e ilo�ci wody i �niegu. Topnieje on pod wpływem 
Sło�ca i w ten sposób dochodzi do powstania etezji. 
Dzieje si� to w wi�kszym stopniu po okresie przesilenia 
letniego ni� podczas jego trwania. Analogicznie, najwi�- 
kszy upał jest nie wtedy, gdy Sło�ce znajduje si� naj- 



 65 

bli�ej północy, lecz wtedy gdy ciepło działa ju� dłu�szy czas, a 
Sło�ce znajduje si� wystarczaj�co blisko. 

Podobnie w okresie przesilenia zimowego wiej� Orni- 
thai96. S� to równie� etezje, chocia� nieco słabsze. Wiej� 
pó�niej i z mniejsz� sił�. Pojawiaj� si� pocz�wszy od 
siedemdziesi�tego dnia po przesileniu, kiedy Sło�ce od- 
daliwszy si� nieco nie wykazuje ju� swej pełnej mocy. 
Tak�e i one nie wiej� nieustannie, poniewa� parowaniu 
ulega wtedy na powierzchni Ziemi tylko to, co jest słabiej 
zg�szczone. Co za� bardziej zamarzni�te, wymaga wi�ksze- 
go ciepła. Dlatego wiej� z przerwami tak długo, dopóki 
w okresie letniego przesilenia nie pojawi� si� etezje. Po- 
cz�wszy od tego czasu wiatr staje si� coraz bardziej ci�gły. 

Wiatr południowy wieje od zwrotnika południowego, 
nie za� od południowego bieguna. Istniej� dwie strefy97 

Ziemi, które mog� by� zamieszkiwane: pierwsza, w po- 
bli�u bieguna północnego, czyli nasza, oraz druga na 
południu, w pobli�u przeciwnego bieguna98. Kształtem 
przypominaj� tamburyn. Taki bowiem kształt Ziemi 
wyznaczaj� promienie poprowadzone z jej �rodka i two- 
rz�ce dwa sto�ki99. Podstaw� pierwszego stanowi koło 
zwrotnika, podstawa drugiego dostrzegalna jest zewsz�d100. 
Wierzchołkiem obydwóch jest �rodek Ziemi. W ten sam 
sposób w pobli�u bieguna przeciwnego dwa inne sto�ki 
wyznaczaj� kolejne strefy Ziemi. 

Tylko te obszary mog� by� zamieszkiwane. Poło�one 
za� poza zwrotnikami101 nie mog�, poniewa� tam cie� 
nie pada na północ. Nie zamieszkałe s� tak�e tereny, 
w których cie� w ogóle znika, b�d� pada na południe102. 
Z powodu zimna nie zamieszkałe s� tak�e obszary poło- 
�one pod Nied�wiedzic�. (Równie� Korona pod��a w tam- 
tym kierunku. Pojawia si� ponad nami, kiedy zajmuje 
miejsce na południu)103. 
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Dlatego istniej�ce obecnie mapy Ziemi104 s� naprawd� 
�mieszne. Ziemi� zamieszkał� rysuj� w kształcie koła, 
a jest to przecie� niemo�liwe zarówno ze wzgl�du na racje 
rozumowe, jak i do�wiadczenie. Teoretyczne dociekania 
wskazuj�, i� pod wzgl�dem szeroko�ci Ziemia zamieszkała 
posiada granice. Mogłaby natomiast rozci�ga� si� wokoło, 
poniewa� klimat nie stawia �adnej przeszkody. Ró�nice 
w temperaturze zachodz� bowiem nie na linii długo�ci, 
lecz szeroko�ci, tak i� gdyby morze nie stało na przeszko- 
dzie, mo�na by przemierzy� Ziemi� dookoła. Podró�e 
zarówno morskie jak i l�dowe przekonywaj�, i� długo�� 
Ziemi zamieszkałej znacznie przewy�sza jej szeroko��. 
Uwzgl�dniaj�c drog� morsk� jak i l�dow�, odległo�� po- 
mi�dzy Słupami Herkulesa a Indiami oraz Etiopi� a Mo- 
rzem Meotis i kra�cami Scytii wyra�a si� stosunkiem 
wi�cej ni� pi�� do trzech, ze stopniem dokładno�ci odpo- 
wiednim dla zjawisk tego rodzaju105. Otó� bior�c pod 
uwag� szeroko��, Ziemia zamieszkała jest nam znana, 
a� do nie zamieszkałych obszarów. Tam nie mo�e nikt 
mieszka� z powodu nadmiernego zimna albo gor�ca. 
Z powodu morza obszary poza Indiami i Słupami Her- 
kulesa nie ł�cz� si�, i to wła�nie stoi na przeszkodzie 
zamieszkaniu Ziemi w sposób ci�gły. 

Skoro wi�c musi istnie� taki obszar, który wzgl�dem 
południowego bieguna ma si� tak, jak zamieszkana przez 
nas Ziemia do naszego, to jest rzecz�, jasn�, i� podobnie 
jak i w innych sprawach, tak i w kwestii wiatrów zachodzi 
tu analogia. Oznacza to, i� je�li pojawia si� wiatr pół- 
nocny, to i ten drugi obszar posiada równie� wiatr wie- 
j�cy od tamtego bieguna. Nie dociera on jednak do nas, 
bo i nasz północny nie przemierza całego, zamieszkiwa- 
nego przez nas obszaru, b�d�c jakby wiatrem lokalnym106. 
Poniewa� zamieszkiwany przez nas obszar znajduje si� 
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na północy, dlatego wiatry u nas wiej� zazwyczaj z pół- 
nocy. Tutaj jednak słabn� i nie mog� posuwa� si� dalej. 
Z tego powodu nad Morzem Południowym, poło�onym 
u brzegów Libii, wiej� na przemian nieustannie wiatry 
wschodnie i zachodnie107, podobnie jak u nas północne 
i południowe. 

Jest zatem rzecz� jasn�, i� nasz wiatr południowy nie 
wieje bynajmniej od bieguna południowego108. Je�li za� 
nie wieje stamt�d, tym bardziej nie wieje równie� od 
zwrotnika południowego. Wówczas bowiem powinien by 
istnie� wiatr wiej�cy od zwrotnika północnego. Tak za� 
nic jest. Z tamtej strony wieje tylko jeden wiatr. Wynika 
st�d, i� wiatr południowy musi wia� z okolic spalonych 
Sło�cem. Wskutek blisko�ci Sło�ca tereny te cierpi� na 
brak wody i �niegu109, który topniej�c110 mógłby spowo- 
dowa� powstawanie etezji. Poniewa� obszar ten jest znacz- 
nie rozległejszy oraz otwarty, dlatego wiatr południowy 
jest wi�kszy, silniejszy i cieplejszy ni� północny oraz 
przedostaje si� bardziej w naszym kierunku ni�. nasz 
północny tam. 

Tak wi�c wyja�nili�my przyczyn� powstawania tych 
wiatrów oraz ich wzajemn� zale�no��. 

Rozdział VI 

Ró�a wiatrów 

Powiemy teraz o poło�eniu wiatrów111: o tym, które 
z nich s� przeciwstawne, które wiej� równocze�nie, które 
za� nie, ponadto, jakie one s� oraz ile ich jest. W ko�cu 
omówimy tak�e inne ich wła�ciwo�ci, których nie obja- 
�nili�my w kwestiach szczegółowych112. 

Omówienie poło�enia wiatrów przeprowadzimy za po- 
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moc� nast�puj�cego rysunku113. Dla lepszego zrozumienia 
nakre�lili�my koło horyzontu. Dlatego nasz rysunek ma 
kształt okr�gły, a rozumie� przeze� nale�y zamieszki- 
wan� przez nas Ziemi�, bo i ona mo�e by� w taki sam 
sposób podzielona114. Załó�my najpierw, i� przeciwstawne 
w przestrzeni jest to, co najbardziej oddalone od siebie, 
podobnie jak przeciwstawne pod wzgl�dem kształtu jest 
to, co najbardziej pod wzgl�dem kształtu od siebie od- 
ległe. Najbardziej za� oddalone jest to, co znajduje si� 
na kra�cach tej samej �rednicy. 

Niech wi�c punkt A oznacza miejsce, w którym Sło�ce 
zachodzi w okresie zrównania dnia z noc�. Punkt przeciw- 
legły B jest miejscem wschodu Sło�ca w tym�e okresie 
zrównania. Na innej �rednicy, przecinaj�cej tamt� pod 
k�tem prostym, punkt H niechaj oznacza północ, przeciw- 
ległe za� � — południe. Z oznacza� b�dzie wschód 
Sło�ca w czasie przesilenia letniego, E — zachód w tym 
samym czasie. Z kolei � — wschód w okresie przesilenia 
zimowego; � — zachód w tym okresie. Z punktu Z 
poprowad�my �rednic� do punktu �, za� z � do E. Po- 
niewa� to, co jest najbardziej odległe przestrzennie, jest 
równie� przestrzennie przeciwstawne, a najbardziej od- 
ległe s� miejsca na kra�cach tej samej �rednicy, dlatego 
wiatry, które wiej� z kra�ców �rednicy, musz� by� prze- 
ciwne. 

Nazwy wiatrów według poło�enia brzmi� zatem na- 
st�puj�co115: Zefir wieje z A, to znaczy z miejsca, w którym 
Sło�ce zachodzi w czasie zrównania dnia z noc�. Wiatr 
przeciwny — Apeliotes dmie z B, czyli z miejsca, w którym 
Sło�ce wstaje w okresie zrównania. Wła�ciwym wiatrem 
północnym jest Aparktias wiej�cy z H, czyli z północy. 
Wiej�cy z � Notos jest wiatrem przeciwnym, poniewa� 
wieje z południa, � jest zatem diametralnie przeciwny H. 
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Kaikias118 bierze pocz�tek z Z; tam wła�nie Sło�ce wstaje 
w okresie przesilenia letniego. Wiatrem przeciwnym nie 
jest wiej�cy z E, lecz Lips z �, to znaczy z miejsca, w któ- 
rym Sło�ce zachodzi w okresie przesilenia zimowego. 
Jest wi�c przeciwny Kaikiasowi, jako �e wieje z prze- 
ciwległego punktu tej samej �rednicy. Z � wieje Eurus. 
Wieje z miejsca, w którym Sło�ce wstaje w okresie prze- 
silenia zimowego. W bezpo�rednim jego s�siedztwie znaj- 
duje si� Notos, dlatego mówi si� niekiedy o Eurotonach. 
Przeciwie�stwem nie jest Lips z �, lecz wiatr wiej�cy 
z E, który nazywaj� jedni Argestem, inni Olimpias, 
a jeszcze inni Scirron117. Wieje z punktu, w którym Sło�ce 
zachodzi w czasie przesilenia letniego. Jest jedynym [wia- 
trem] przeciwległym Eurosowi. 

Te s� zatem wiatry wiej�ce z kra�ców �rednic oraz 
te, które s� im przeciwne. Istniej� tak�e inne118, nie po- 
siadaj�ce przeciwległych. Tak wi�c z I wieje wiatr zwany 
Traskias. Znajduje si� pomi�dzy Argestem i Aparktiasem. 
Z punktu K, który znajduje si� dokładnie pomi�dzy 
Kaikiasem i Aparktiasem, wieje Meses119. Odcinek I K 
zdaje si� pokrywa�, lecz niezupełnie, z zawsze widzialnym 
kołem120. Wiej�c stamt�d wiatry nie maj� przeciwnych. 
Nie ma go ani Meses (musiałby wówczas istnie� inny 
wiej�cy z przeciwległego punktu M), ani wiej�cy z I 
Traskias (gdy� wtedy musiałby pojawi� si� wiatr z przeciw- 
ległego N; nie ma go jednak z wyj�tkiem wiatru wyst�- 
puj�cego na pewnym tylko obszarze. Tamtejsi mieszka�cy 
nazywaj� go Foinikias). 

Te s� zatem najwa�niejsze i najlepiej oznaczone wiatry121 

oraz ich poło�enie. Z północy wieje wi�cej wiatrów ni� 
z południa. Dzieje si� tak dlatego, i� tam wła�nie rozpo- 
�ciera si� ziemia zamieszkała, a tak�e bardzo wiele �niegu 
spada na tym obszarze, poniewa� jemu przeciwny [ob- 
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szar] znajduje si� bli�ej Sło�ca i jego obrotów. Otó� gdy 
owe masy wód i �niegu topniej�c dostan� si� do Ziemi, 
wówczas ogrzewane przez Sło�ce i ciepło własne Ziemi 
z konieczno�ci wywołuj� silniejszy oraz — z tej�e samej 
przyczyny — rozleglejszy wyziew. 

W�ród wymienionych, wiatrem północnym wła�ciwym 
jest Aparktias, poza tym tak�e Traskias oraz Meses. 
Kaikias znajduje si� pomi�dzy Apeliotem a Boreaszem. 
Wiatrem południowym jest ten, który wieje dokładnie 
z południa, oraz Lips. Apeliotes oraz Eurus wiej� z miejsca, 
w którym Sło�ce wschodzi w okresie zrównania dnia 
z noc�. Wiatrem zachodnim jest ten, który wieje z za- 
chodu, oraz Argestes. Najogólniej wiatry dziel� si� na 
północne i południowe. Zachodnie zaliczane s� do pół- 
nocnych, s� bowiem bardziej zimne wiej�c od zachodu 
Sło�ca, natomiast wschodnie — do południowych, gdy� 
wiej�c od wschodu Sło�ca s� cieplejsze122. Podstaw� po- 
działu wiatrów na północne i południowe jest zatem ich 
zimno i ciepło wzgl�dnie gor�co. Wiatry wschodnie s� 
bardziej ciepłe ni� zachodnie, poniewa� obszary poło�one 
na wschodzie dłu�ej poddawane s� działaniu Sło�ca. Po- 
ło�one za� na zachodzie, Sło�ce opuszcza wcze�niej, 
a przychodzi tam pó�niej123. 

Z przedstawionego schematu poło�enia wiatrów wynika 
jasno, i� przeciwstawne wiatry nie mog� wia� równocze- 
�nie, gdy� w nast�pstwie owej przeciwstawno�ci jeden 
zostaje przezwyci��ony i zaprzestaje działania. Natomiast 
nic nie przeszkadza, aby nieprzeciwstawne sobie wiatry 
wiały równocze�nie, jak na przykład Z oraz �. � tego 
wła�nie powodu dwa wiatry, jakkolwiek nie wiej� z jed- 
nego punktu, ani te� ł�cz� si� razem, to jednak kieruj� 
okr�t ku oznaczonemu miejscu. 

Przeciwne wiatry wiej� zazwyczaj w porach roku 
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przeciwnych. Tak wi�c w okresie wiosennego zrównania 
pojawiaj� si� Kaikias oraz wiatry wiej�ce od miejsca 
letniego przesilenia, a znowu w jesieni — Lips. W czasie 
przesilenia letniego — Zefir, zimowego natomiast — Eurus. 

Spo�ród wiatrów najcz��ciej Aparktias, Traskias i Ar- 
gestes napadaj� na przeciwne i zmuszaj� je do ust�pienia. 
Z powodu blisko�ci swojego �ródła wiej� cz��ciej i z wi�- 
ksz� sił�. St�d nale�� do wiatrów, które zazwyczaj przy- 
nosz� wypogodzenie. Wiej�c bowiem z bliska, zmuszaj� 
inne wiatry do ust�pienia, a rozpraszaj�c powstałe chmury 
wypogadzaj� niebo. Je�li s� równocze�nie bardzo zimne, 
nie przynosz� pogody. Kiedy bowiem s� bardziej zimne 
ni� gwałtowne, wtedy zamiast rozp�dza� chmury powo- 
duj� ich zamarzanie. Kaikias nie przynosi pi�knej pogody, 
poniewa� zawraca ku sobie. St�d te� znane jest przysłowie: 
„ci�gnie ku sobie, jak Kaikias chmury"124. 

Gdy jedne wiatry ust�puj�, pojawiaj� si� s�siednie, 
licz�c według kierunku ruchu Sło�ca. Najpierw porusza 
si� bowiem to, co znajduje si� najbli�ej �ródła ruchu. 
�ródło za� wiatrów porusza si� wraz ze Sło�cem. 

Wiatry przeciwne powoduj� te same, b�d� przeciwne 
skutki. Tak na przykład Lips oraz Kaikias, przez nie- 
których zwany Hellespontias, przynosz� wilgo� (podobnie 
Euros, nazywany tak�e Apeliotes)125; suchymi s� Arge- 
stes i Euros, przy czym ten ostatni pocz�tkowo wysusza, 
potem przynosi deszcz. 

Meses i Aparktias powoduj� zazwyczaj opady �niegu. 
S� bowiem najbardziej zimne. Aparktias, Traskias i Ar- 
gestes przynosz� grad, Notos natomiast, Zefir i Euros — 
upały. Kaikias pokrywa niebo ci��kimi, Lips lekkimi 
chmurami. Kaikias sprawia takie skutki, poniewa� za- 
wraca ku sobie, a tak�e dlatego, i� b�d�c cz��ciowo 
wiatrem północnym, cz��ciowo wschodnim, chłodem swym 
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ozi�bia i zg�szcza par�. Ponadto, jako wiatr wschodni, 
przynosi znaczn� ilo�� wilgoci i pary. Aparktias, Traskias 
i Argestes przynosz� pi�kn� pogod�. O przyczynach zja- 
wiska powiedzieli�my wy�ej. Te wła�nie oraz Meses po- 
woduj� zazwyczaj powstawanie błyskawic. Poniewa� wiej� 
z bliska, s� zimne. Zimno za� wyrzucone przez zg�szcza- 
j�ce si� chmury powoduje błyskawic�. Z tego samego 
powodu niektóre wiatry przynosz� grad. Przyspieszaj� 
bowiem zamarzanie. 

Huragany pojawiaj� si� najcz��ciej w jesieni, a tak�e 
na wiosn�. Wywołuj� je zazwyczaj Aparktias, Traskias 
i Argestes. Huragan powstaje wówczas, gdy na wiej�cy 
ju� wiatr wpada gwałtownie drugi. Otó� wymienione 
wiatry czyni� to szczególnie cz�sto. 

Etezje wiej� wokoło. Dla tych, którzy mieszkaj� na 
zachodzie, wiej� od wiatrów północnych w kierunku 
Traskiasa, Argesta i Zefira (Zefir zaliczany bywa do 
północnych)126. Zaczynaj� wi�c na północy, ustaj� na- 
tomiast na południu. Dla mieszka�ców wschodu wiej� 
wokoło a� do Apeliota. 

Tyle zatem byłoby do powiedzenia na temat wiatrów127, 
ich powstawania i natury, oraz wła�ciwo�ci przysługuj�- 
cych czy to wszystkim, czy te� jedynie niektórym. 

Rozdział VII 

O trz�sieniach ziemi: dotychczasowe pogl�dy 

Z kolei nale�ałoby powiedzie� o wstrz�sach i trz�sie- 
niu ziemi. Przyczyna zjawiska jest tego samego rodzaju, 
co uprzednio128. 

Do naszych czasów przekazuje si� trzy, pochodz�ce 
od trzech autorów, pogl�dy. Sw� opini� przedstawili 
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bowiem Anaksagoras z Kladzomene, a jeszcze wcze�niej 
Anaksymenes z Miletu, po nich obydwóch tak�e Demo- 
kryt z Abdery. 

Anaksagoras głosił, i� unosz�cy si� zgodnie z natur� 
eter129 wstrz�sa ziemi� dostawszy si� do jej gł�bin i czelu�ci. 
Dzieje si� to wówczas, gdy na skutek opadów powierz- 
chnia ziemi zostaje uszczelniona. Cała bowiem ziemia 
z natury jest równomiernie porowata. Zakłada si� wtedy, 
i� Ziemia posiada cz��� górn� i doln�130. Górn� wła�nie 
zamieszkujemy, doln� jest ta druga. 

Jest rzecz� zbyteczn� zwalcza� powy�sze wyja�nienie — 
jest ono nadto prymitywne. Naiwno�ci� jest bowiem 
s�dzi�, i� „powy�ej" i „poni�ej" co innego oznacza ni� 
to, �e przedmioty ci��kie opadaj� zewsz�d ku Ziemi, 
lekkie natomiast — jak na przykład ogie� — unosz� 
si� ku górze, zwłaszcza gdy widzimy, i� jak daleko roz- 
ci�ga si� znajomo�� Ziemi zamieszkałej, linia horyzontu 
zmienia si� zawsze ze zmian� naszego poło�enia. Dowodzi 
to, i� Ziemia jest wypukła i kulista. Jest tak�e niero- 
zumn� rzecz� utrzymywa�, i� z powodu swej wielko�ci 
Ziemia spoczywa na powietrzu, i twierdzi�, i� jest wstrz�- 
sana raz po raz z dołu ku górze. Zreszt� takie wyja�nienie 
nie uwzgl�dnia �adnego spo�ród towarzysz�cych trz�sie- 
niom zjawisk. Ani bowiem okolice, ani te� pory roku nie 
s� dla tego zjawiska oboj�tne. 

Demokryt uwa�ał, i� Ziemia jest pełna wody i �e trz�- 
sienie ziemi spowodowane jest dodatkow� ilo�ci� wody, 
spadaj�cej jako deszcz na ziemi�. Zbiorniki wód nie mog� 
pochłon�� zwi�kszonej ilo�ci wody, dlatego gwałtownie 
toruje ona sobie drog� powoduj�c wstrz�sy. Kiedy za� 
Ziemia wysycha, wówczas woda przepływa z miejsc obfitu- 
j�cych w wod� do tych, które s� ju� puste, a zmieniaj�c 
poło�enie powoduje trz�sienie ziemi131. 



 74 

Anaksymenes132 utrzymuje, i� Ziemia wysychaj�c i wil- 
gotniej�c p�ka, a oderwane w ten sposób skały spadaj�c 
w przepa�� wywołuj� wstrz�sy. Z tego powodu trz�sienia 
maj� miejsce zarówno w porze suchej jak i deszczowej, 
gdy� — jak powiedzieli�my— w okresie bezdeszczowym 
Ziemia wysychaj�c p�ka, natomiast w czasie deszczów 
przesi�kni�ta wod� obrywa si�. 

Je�liby jednak rzeczywi�cie tak miało by�, to na wielu 
miejscach nale�ałoby dostrzega� obsuwanie [si� ziemi]. 
Poza tym, dlaczego zjawisko to pojawia si� cz�sto na te- 
renach, które nie odznaczaj� si� wcale nadmiarem wilgoci 
albo sucho�ci? Tymczasem tak wła�nie powinno by�. 
W ogóle za�, według tej teorii, trz�sienia ziemi winny 
by� coraz słabsze, a w ko�cu — zupełnie usta�. To 
bowiem odpowiadałoby naturze procesu wyrównywania. 
Skoro zatem jest to niemo�liwe, zatem jest rzecz� oczy- 
wist�, i� powy�sze wyja�nienie jest równie� nie do przy- 
j�cia. 

Rozdział VIII 

Trz�sienia ziemi: przyczyny 

Jest rzecz� jasn�, i� — jak powiedzieli�my wcze�niej133 

— z wilgoci i sucho�ci powstaj� koniecznie wyziewy, w któ- 
rych nast�pstwie musz� pojawia� si� trz�sienia. Ziemia, 
sama z siebie sucha, na skutek opadów otrzymuje wiele 
wilgoci. Pod wpływem za� ciepła Sło�ca i wewn�trznego 
gor�ca wytwarza si� zarówno wewn�trz Ziemi jak i poza 
ni� w du�ych ilo�ciach wiatr134. Niekiedy wszystek wy- 
dobywa si� z wn�trza Ziemi, niekiedy dostaje si� do 
wn�trza, kiedy indziej znowu ulega podziałowi. 

A je�li inaczej by� nie mo�e, nale�ałoby zapyta�, które 
spo�ród ciał rozporz�dza tak wielk� moc� poruszania. 
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Musi to by� substancja z natury jak najbardziej roz- 
przestrzeniaj�ca si�, a przy tym szczególnie gwałtowna. 
To za�, co szczególnie gwałtowne, musi by� tak�e bardzo 
szybkie; o sile uderzenia decyduje bowiem szybko��. 
Najdalej si�ga swym działaniem to, co najbardziej prze- 
nikliwe, to znaczy najbardziej drobne. Poniewa� taka 
jest wła�nie natura wiatru, wynika st�d, i� spo�ród ciał 
wiatr posiada najwi�ksz� moc poruszania. Kiedy za� 
z wiatrem poł�czy si� ogie�, pojawia si� płomie� i roz- 
przestrzenia szybko. Zatem przyczyn� trz�sienia nie jest 
woda135 ani ziemia136, lecz wiatr, wtedy mianowicie, gdy 
wyziew zewn�trzny dostanie si� do wn�trza Ziemi137. 

Z tego powodu najwi�cej i najbardziej gwałtowne 
trz�sienia maj� miejsce przy bezwietrznej pogodzie. Wtedy 
bowiem stale pot��niej�cy wyziew, ulegaj�c pocz�tkowemu 
poruszeniu, dostaje si� albo w cało�ci do wn�trza Ziemi, 
albo te� wydostaje si� wszystek na zewn�trz, albo wreszcie 
ulega podziałowi. To, i� niektórym trz�sieniom towarzyszy 
wiatr, nie jest bynajmniej niewytłumaczalne. Niekiedy 
zauwa�amy przecie� wiele wiej�cych równocze�nie wia- 
trów. Kiedy wi�c jeden z nich dostaje si� do Ziemi, 
wówczas trz�sieniu towarzyszy istotnie wiatr. Takie trz�- 
sienia ziemi odznaczaj� si� mniejsz� sił�, gdy� ich przy- 
czyna i �ródło138 ulega podziałowi. 

Najwi�cej i najbardziej gwałtowne trz�sienia maj� miej- 
sce noc�, albo — je�li w ogóle s� za dnia — południow� 
por�. Jest to bowiem najbardziej bezwietrzny okres dnia 
(Sło�ce swym �arem kładzie kres wyziewom, otó� �ar 
słoneczny jest najwi�kszy w południe). A znowu noce na 
skutek nieobecno�ci Sło�ca s� bezwietrzne. Wtedy to 
strumie� wyziewu zwraca si� niby fala do wewn�trz 
jako przeciwie�stwo wysyłanego na zewn�trz odpływu. 
Dzieje si� to najcz��ciej rankiem, to znaczy w porze, 
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kiedy wiatry zazwyczaj zaczynaj� wia�. Poruszenie pier- 
wotne kieruj�c je — niby Euripos139 — do wewn�trz, 
wywołuje gwałtowny wstrz�s zale�nie od nagromadzenia 
wyziewów. 

Najbardziej gwałtowne trz�sienia wyst�puj� tam, gdzie 
morze tworzy pr�dy, albo ziemia jest porowata i pełna 
zagł�bie�. Tak wi�c trz�sienia wyst�puj� w pobli�u Hel- 
lespontu, w Achai, na Sycylii oraz odpowiadaj�cych po- 
danej charakterystyce terenach Eubei. Tutaj ma si� wra- 
�enie, i� morze kanałami przepływa pod ziemi�. W wyniku 
działania wymienionych przyczyn powstały gor�ce �ródła 
w pobli�u Ajdepsos140. Otó� na tych wła�nie miejscach 
z powodu zwarto�ci terenu trz�sienia powstaj� najcz�- 
�ciej. Gwałtowny wiatr zgodnie ze sw� natur� usiłuje 
wydosta� si� z wn�trza Ziemi, jednak�e ogrom przele- 
waj�cych si� wód zawraca go na powrót. Obszary od- 
znaczaj�ce si� porowatym podło�em przyjmuj� wi�ksze 
ilo�ci wiatrów, sk�d te� cz��ciej ulegaj� wstrz�som. 

Z tej samej przyczyny trz�sienia ziemi pojawiaj� si� 
najcz��ciej na wiosn�, w jesieni, w okresie suszy, oraz 
w porze deszczowej. W tym bowiem czasie wiatry s� 
szczególnie cz�ste. Lato natomiast swym �arem, a zima 
chłodem powoduj� okres spokoju. Jedno jest zbyt suche, 
druga zbyt zimna. Niemniej jednak w okresie suszy po- 
wietrze zawiera sporo wiatru. Susza wyst�puje wtedy, 
gdy wyziew suchy powstaje w wi�kszych ilo�ciach ni� 
wilgotny. W porze deszczowej wyziew gromadzi si� we 
wn�trzu Ziemi. Zamkni�ty na niewielkiej przestrzeni, 
jeszcze bardziej �cie�nia si� pod wpływem wód wypełnia- 
j�cych czelu�cie Ziemi. Gdy zatem na małej przestrzeni 
zgromadzi si� du�a ilo�� energii, wybucha [ona] gwałto- 
wnie i powoduje wstrz�sy. Nale�y bowiem s�dzi�, i� jak 
w naszym ciele przyczyn� t�tna oraz dr�enia jest siła 
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spr��onego wiatru, tak te� co� analogicznego powoduje 
wiatr w Ziemi. St�d w�ród wstrz�sów jedne s� jakby 
t�tnem, inne dr�eniem141. To, co zdarza si� nierzadko 
po wydaleniu moczu (przez całe ciało przebiega dr�enie 
spowodowane dostaniem si� do wewn�trz pochodz�cego 
z zewn�trz wiatru), dotyczy tak�e i Ziemi. Jak wielka 
moc posiada wiatr, mo�na pozna� nie tylko na podstawie 
tego, co dzieje si� w powietrzu (kto� mógłby bowiem 
utrzymywa�, i� to wszystko dokonuje si� dzi�ki wielkiej 
masie), ale i tego, co dzieje si� w ciałach zwierz�t. Kon- 
wulsje i spazmy wywołane wiatrem maj� tak� moc, i� 
wysiłek wielu równocze�nie ludzi nie potrafi opanowa� 
porusze� chorego. S�dzi� nale�y, i� to samo — o ile 
rzecz tak wielk� z mał� zestawia� wolno — dokonuje 
si� w Ziemi. 

Powy�szy punkt widzenia na wielu miejscach został 
potwierdzony nasz� obserwacj�. Tak na przykład za- 
istniałe na niektórych terenach trz�sienie nie wcze�niej 
ustało, a� wiatr, b�d�cy przyczyn� ruchu, niby huragan 
nie wydostał si� na zewn�trz. Ostatnio142 miało to miejsce 
niedaleko Heraklei w Poncie, a nieco wcze�niej na wyspie 
Hiera143, nale��cej do tak zwanych Wysp Eolskich. Pewna 
jej cz��� podniosła si� i z hukiem osi�gn�ła rozmiary 
wzniesienia, które w ko�cu p�kło, a wiatr w ogromnej 
ilo�ci wydostał si� na zewn�trz, wyrzucaj�c �u�el oraz 
popiół i pokrywaj�c w ten sposób le��ce w pobli�u miasto 
Lipara. Dotarło to nawet do niektórych miast Italii. 
Jeszcze teraz widoczne jest miejsce, W którym dokonał 
si� wybuch. Nale�y zatem przyj�� nast�puj�c� przyczyn� 
powstania ognia na ziemi: powietrze ulega rozpadowi 
na drobne cz�steczki, a wtedy ogie� zapala si� od ude- 
rzenia144. 

Nast�puj�ce zjawisko zachodz�ce na wymienionych wy- 
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spach dowodzi, i� wiatry wiej� równie� pod powierzchni� 
Ziemi. Zanim wiatr południowy powieje, ju� wcze�niej 
dostrzega si� jego oznaki. Miejsca, w których maj� na- 
st�pi� wybuchy145, wydaj� d�wi�k. Przyczyna le�y w tym, 
i� morze ju� wcze�niej popychane jest ku przodowi i gdzie- 
kolwiek spotyka wydobywaj�cy si� na zewn�trz wiatr, 
zawraca go znowu ku wn�trzu. Takim odgłosom nie 
towarzysz� jeszcze wstrz�sy zarówno z uwagi na rozległo�� 
podziemnych przestrzeni146 (wiatr przedostaje si� poprzez 
nie na zewn�trz), jak te� na skutek niewielkiej ilo�ci 
wypychanego powietrza. 

Słuszno�ci wypowiedzianej opinii dowodzi ponadto 
zjawisko za�mienia i matowienia Sło�ca147 pomimo nie- 
wyst�powania chmur, a tak�e pojawienie si� niekiedy 
ciszy oraz silnego mrozu przed trz�sieniem w porze po- 
rannej. Kiedy rozpraszaj�cy i rozrzedzaj�cy powietrze 
wiatr zaczyna dostawa� si� do �rodka Ziemi, wtedy 
Sło�ce staje si� koniecznie przy�mione i matowe. St�d 
wła�nie cisza oraz silny mróz wyst�puj� wczesnym ran- 
kiem. Pojawienie si� ciszy w wi�kszo�ci przypadków — 
jak wyja�nili�my wy�ej148 — musi wyst�pi�, poniewa� 
wiatr, szczególnie przed wi�kszymi wstrz�sami, wieje 
w odwrotnym kierunku, to jest w gł�b Ziemi. Wiatr nie 
rozdziela si� wówczas na cz��� zewn�trzn� i wewn�trzn�, 
lecz cał� sw� mas� oddziaływaj�c powoduje tym pot�- 
�niejsze wstrz�sy. Zimno za� powstaje st�d, i� wyziew 
z natury ciepły powraca do wn�trza Ziemi. Je�li wiatry 
nie wydaj� si� ciepłe, to dlatego, i� poruszaj� powietrze 
pełne zimnej wilgoci149. 

Rzecz ma si� podobnie jak w wypadku powiewu wy- 
dostaj�cego si� z ust. Z bliska, gdy oddychamy otwartymi 
ustami, jest ciepły150, ale z powodu mało�ci ledwo zauwa- 
�alny. Z daleka za�, z tej samej co uprzednio przyczyny — 
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zimny. Gdy zatem ów ciepły element rozprasza si� w Zie- 
mi, wówczas zg�szczona (dzi�ki wilgoci151) para powoduje 
chłód w miejscu wyst�powania zjawiska. 

Przyczyna wyst�powania oznak zbli�aj�cego si� trz�- 
sienia jest równie� ta sama. Przy jasnej pogodzie, za dnia 
czy te� wkrótce po zachodzie Sło�ca, kiedy powiew 
przesuwaj�c si� zanika, ukazuje si� w�ska, wydłu�ona 
chmura niby długa, prosto poci�gni�ta linia. To samo 
zjawisko pojawia si� nad brzegiem morza. Gdy morze 
gwałtownie faluje, wówczas tworz� si� ogromne i za- 
krzywione grzebienie, kiedy za� morze jest spokojne (na 
skutek nieznacznego wydzielania152), fale s� niewielkie 
i proste. Jak zatem morze wzgl�dem brzegu, tak powiew 
zachowuje si� w stosunku do mgły zawartej w powietrzu. 
Gdy wi�c nast�puje cisza, wówczas pojawia si� niewielka 
i dokładnie prosta chmura, jakby fala w powietrzu. 

Z tego powodu trz�sienie ziemi zbiega si� niekiedy 
z za�mieniem Ksi��yca. Kiedy bowiem zbli�a si� moment, 
w którym Ziemia zajmuje poło�enie pomi�dzy Sło�cem 
a Ksi��ycem, �wiatło natomiast i pochodz�cy od Sło�ca 
�ar nie znikły jeszcze z powietrza, lecz dopiero zaczynaj� 
zanika�, wówczas wiatr powoduj�cy trz�sienie przed za- 
�mieniem wraca do Ziemi i w ten sposób nast�puje cisza. 
Wiatry pojawiaj� si� wielokrotnie przed za�mieniem, 
a mianowicie przed zapadni�ciem nocy, gdy za�mienie 
wypada o północy, b�d� o północy, kiedy za�mienie 
wypada rankiem. S� one wynikiem osłabienia pochodz�- 
cego od Ksi��yca ciepła, kiedy w swym biegu zbli�a si� 
on do miejsca, gdzie ma nast�pi� za�mienie. Kiedy wi�c 
przyczyna utrzymuj�ca powietrze w spokoju ust�puje, 
wówczas porusza si� ono na nowo i wieje wiatr nieco 
wcze�niej, ni� nast�pi� ma za�mienie. 

Kiedy pojawi si� silne trz�sienie, nie ust�puje natych- 
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miast po jednym wstrz�sie. Z pocz�tku na takich obsza- 
rach wstrz�sy powtarzaj� si� jeszcze cz�sto a� do czter- 
dziestu dni. Potem ich oznaki pojawiaj� si� jeszcze rok 
albo dwa lata. Powodem gwałtowno�ci zjawiska jest du�a 
ilo�� wiatru, a tak�e kształt miejsca, przez które si� prze- 
dostaje. Tam, gdzie wiatr napotyka na opór i nie mo�e 
z łatwo�ci� przedosta� si�, powstaj� gwałtowne wstrz�sy. 
Niemniej jednak musi pozosta� w zamkni�tych prze- 
strzeniach jak woda, która nie mo�e wydosta� si� z na- 
czynia. Tak samo i dr�enie ciała nie ustaje natychmiast 
ani bardzo szybko, lecz stopniowo, wraz z ust�powaniem 
wzruszenia. Podobnie i tutaj przyczyna wyziewu oraz 
poruszenia wiatru nie zu�ywa oczywi�cie natychmiast 
wszystkiej materii, z której utworzony został wiatr zwany 
przez nas trz�sieniem ziemi. Tote� dopóki nie zu�yje 
si� reszta, trz�sienia b�d� musiały si� powtarza� — cho� 
nieco łagodniej, a� do tego czasu, kiedy wyziew sta- 
nie si� zbyt mały dla spowodowania dostrzegalnego 
wstrz�su. 

Wiatr jest tak�e przyczyn� podziemnych trzasków za- 
powiadaj�cych trz�sienie. Gdzieniegdzie pojawiaj� si� one 
bez nast�puj�cych potem wstrz�sów. Powietrze wydaje 
ró�nego rodzaju odgłosy zarówno gdy jest uderzane, jak 
i gdy samo uderza. W obydwóch przypadkach skutek 
jest ten sam, poniewa� wszystko, co uderza, jest równo- 
cze�nie uderzane. Odgłos wyprzedza poruszenie, ponie- 
wa� jest bardziej przenikliwy i rozrzedzony. Kiedy wiatr 
jest zbyt mały, aby mógł poruszy� ziemi� — składa si� 
bowiem z drobnych łatwo wydostaj�cych si� z ziemi 
cz�steczek — wówczas nie wywołuje poruszenia, lecz 
natrafiwszy na pot��ne masy skalne oraz ró�nokształtne 
pieczary wydaje ró�ne d�wi�ki. Tote� zda si� niekiedy, 
i� jak mawiaj� bajarze, ziemia pomrukuje153. 
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Niekiedy trz�sieniom towarzyszyły wybuchy wody. 
Z tego jednak nie wynika, jakoby przyczyn� trz�sienia 
była woda154. Przyczyn� trz�sienia jest zawsze wiatr ude- 
rzaj�cy czy to na powierzchni, czy te� z dołu do góry155, 
podobnie jak równie� wiatry powoduj� fale, nie za� fale 
wiatr. W takim bowiem razie i ziemi� mo�na by uzna� 
za przyczyn� trz�sienia, poniewa� w momencie powstania 
zjawiska wywraca si� niby woda (wylanie jest bowiem 
rodzajem wywrócenia). W rzeczywisto�ci jedno i drugie 
jest przyczyn� materialn� (s� to bowiem elementy bierne, 
nie za� czynne), przyczyn� za� sprawcz� jest wiatr. 

Trz�sienie ziemi, któremu towarzyszy powód�, jest wy- 
nikiem działania przeciwnych sobie wiatrów. Wyst�puje 
wówczas, gdy wiatr wstrz�saj�cy ziemi� nie potrafi przemóc 
całkowicie tego, który popycha morze, mimo to napiera 
i powstrzymuje gromadz�c na jednym miejscu ogromne 
masy wód. Gdy w ko�cu ust�pi, wówczas cały ten ogrom 
wód naciskany przez wiatr przeciwny musi si� przedrze� 
i spowodowa� powód�. To wła�nie miało kiedy� miejsce 
w Achai. Wiał tam wiatr z południa, na zewn�trz na- 
tomiast wiatr północny156. Kiedy wi�c nastała cisza, 
a wiatr skierował si� ku wn�trzu, wówczas nast�piło 
trz�sienie i powód�. Gwałtowno�� obydwu zjawisk była 
tym wi�ksza, i� morze, zamykaj�c drog� uwi�zionemu 
w ziemi wiatrowi, uniemo�liwiało mu wydostanie si� 
stamt�d. Tak we wzajemnym zmaganiu wiatr spowodo- 
wał trz�sienie, nagromadzone za� fale — powód�. 

Trz�sienia ziemi s� ograniczone terytorialnie. Cz�sto 
nawet pojawiaj� si� na małym obszarze. Wiatry nato- 
miast przeciwnie. Trz�sienia s� zatem lokalne, gdy wy- 
ziewy z danego obszaru oraz [obszarów] s�siednich gro- 
madz� si� w jedno miejsce. Dzieje si� zatem podobnie, jak 
w wypadku powstawania lokalnych deszczów i posuch, 
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o czym zreszt� mówili�my wcze�niej. W ten sposób po- 
wstaj� trz�sienia, wiatry za� inaczej. Trz�sienie ziemi, 
ulewy i susze posiadaj� swe �ródło w Ziemi, dlatego 
tworz�ce je wyziewy mog� oddziaływa� na jedno miejsce. 
Sło�ce nie ma nad nimi takiego wpływu z wyj�tkiem 
tych [wyziewów], które znajduj� si� w7 powietrzu. Dzi�ki 
obrotom Sło�ca otrzymuj� poruszenie odpowiednie do 
ró�nic w poło�eniu, tak i� gromadz� si� w jednym miej- 
scu157. 

Nagromadzony w du�ej ilo�ci wiatr powoduje trz�sienie 
poziome, podobne do dr�enia. Rzadko i na niektórych 
tylko terenach kierunek wstrz�sów jest pionowy, na 
kształt konwulsji. Taki rodzaj trz�sienia nale�y do rzad- 
ko�ci. W ten sposób z trudem zgromadzi� si� mo�e wi�- 
ksza ilo�� wyziewu. Wydzielanie bowiem dokonuje si� 
bardziej wzdłu�, ni� w gł�b. Kiedy zatem pojawia si� 
tego rodzaju trz�sienie, wówczas ogromna masa kamieni, 
niby plewa w wiejadle, wyrzucana jest na zewn�trz. 
Takie trz�sienia spustoszyły krain� Sipylos158, tak zwan� 
równin� Flagraion159, a tak�e tereny Ligurii160. 

Trz�sienia ziemi wyst�puj� rzadziej na wyspach po- 
ło�onych z dala od l�du, ni� w jego pobli�u. Ogrom morza 
ozi�bia wyziewy, powstrzymuje [je swym] ci��arem oraz 
zapobiega ich powstawaniu. Siła wiatrów sprzyja tu po- 
wstawaniu pr�dów, nie za� trz�sie�. Poza tym powierz- 
chnia morza jest tak wielka, i� wyziewy nie opadaj� 
ku niej, lecz wła�nie od niej si� wznosz�. Towarzysz� 
im wyziewy l�du. Wyspy poło�one w pobli�u stanowi� 
wła�ciwie jego cz���. Pasmo wód oddzielaj�cych wysp� 
od l�du jest wówczas zbyt w�skie, aby mogło wywiera� 
jakikolwiek wpływ. Wyspy poło�one z dala od l�du nie 
mog� podlega� trz�sieniom niezale�nie od otaczaj�cego 
morza. 
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W ten sposób wyja�nili�my zjawisko trz�sienia ziemi, 
jego natur� i przyczyn� powstawania. Powiedzieli�my 
ponadto o innych, najwa�niejszych, zjawiskach towa- 
rzysz�cych wstrz�som ziemi. 

Rozdział IX 

Zjawiska podczas burzy: piorun, błyskawica 

Powiemy teraz o błyskawicach i grzmotach, a tak�e 
tr�bach powietrznych, huraganach i piorunach161. Rów- 
nie� dla tych wszystkich zjawisk przyj�� nale�y t� sam� 
przyczyn�162. 

Istniej� — jak powiedzieli�my163 — dwa rodzaje wy- 
ziewów: suchy i wilgotny. Ich poł�czenie zawiera moc 
obydwóch. Owo zmieszanie — jak powiedzieli�my wcze- 
�niej — zg�szcza si� w chmury164. Szczególne zg�szczenie 
dokonuje si� na górnych granicach chmur (Sk�d bowiem 
ciepło unosz�c si� ku górze uchodzi, tam chmury musz� 
by� bardziej zimne, a ich stopie� zg�szczenia wi�kszy. 
Z tego powodu pioruny, huragany i wszystkie inne tego 
rodzaju zjawiska kieruj� si� ku dołowi, chocia� wszystko, 
co ciepłe, z natury unosi si� ku górze. Wypchni�cie 
dokonuje si� bowiem w kierunku przeciwnym wzgl�dem 
zg�szczenia. Zupełnie jak w wypadku wyrzucanych spo- 
mi�dzy �ci�ni�tych palców pestek owoców165, które pomimo 
ci��ko�ci unosz� si� w gór�). Wydalone ciepło rozpra- 
sza si� w warstwach górnych. Zawarta w ozi�bionym 
powietrzu cz��� wyziewu suchego w przypadku tworze- 
nia si� chmur uchodzi i w gwałtownym swym biegu 
wpada na s�siednie chmury powoduj�c uderzenie, którego 
odgłos nazywamy piorunem. Uderzenie to podobne jest 
w swym powstawaniu — o ile godzi si� wielkie zjawisko 
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z małym zestawi� — do trzasku powstaj�cego w ogniu. 
Niektórzy nazywaj� go �miechem Hefajstosa lub Hestii, 
inni pogró�kami166. Ów trzask powstaje, kiedy drewno 
suszy si� i p�ka, a wyziew w całej swej masie wpada do 
płomieni. Podobnie dzieje si� w chmurach. Wydalony 
stamt�d podmuch uderza w zg�szczenie chmur, wydaj�c 
grzmot. Ró�norodno�� odgłosów wynika z ró�norodno�ci 
chmur oraz nierównomiernego zapełnienia istniej�cych 
pomi�dzy nimi przestrzeni. 

Taki zatem jest grzmot i dzi�ki takiej to przyczynie 
powstaje. Zazwyczaj wyrzucony podmuch zapala si� 
słabym, mdłym płomieniem. I to wła�nie nazywamy 
błyskawic�. Dostrzegamy j�, gdy wyrzucony podmuch 
nabiera barwy. Powstaje wprawdzie po uderzeniu, czyli 
pó�niej ni� grzmot, zauwa�ana jest jednak wcze�niej, 
poniewa� szybsza jest zdolno�� widzenia ni� słuchu167. 
Staje si� to oczywiste, kiedy obserwujemy prac� wioseł 
na trójrz�dowcu. W momencie kolejnego unoszenia wioseł 
dociera do naszych uszu odgłos poprzedniego uderzenia. 

Niemniej jednak twierdz� niektórzy, i� chmury za- 
wieraj� ogie�. Empedokles168 przyjmował, i� jest to cz��� 
promieni słonecznych, Anaksagoras169 natomiast był zda- 
nia, i� ogie� ten stanowi cz��� górnego eteru, zwanego 
zreszt� przeze� ogniem, który przedostaje si� z góry na 
dół. Błyskawica jest wi�c przebłyskiem tego ognia, grzmot 
za� odgłosem ga�ni�cia i jego syczeniem. Tak wi�c do- 
strzegalny porz�dek byłby równocze�nie porz�dkiem rze- 
czywistego nast�pstwa, czyli �e błyskawica jest wcze�niejsza 
od grzmotu. 

Jednak�e owa opinia o zamykanym ogniu nie jest słuszna. 
Dotyczy to obydwóch przypadków, a zwłaszcza pogl�du 
o przedostaj�cym si� z góry eterze. Nale�ałoby wówczas 
poda� przyczyn�, dla której to, co z natury d��y ku górze, 
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tym razem opada na dół, a poza tym dlaczego dzieje 
si� tak jedynie wtedy, gdy niebo jest zachmurzone, nie 
za� stale. W istocie bowiem, gdy pogoda jest jasna, zja- 
wisko nie zachodzi. Tak wi�c w ogóle wyja�nienie wydaje 
si� zbyt pochopne. Nie przekonuje równie� twierdzenie, 
jakoby przyczyn� zjawisk było ciepło promieni zatrzy- 
mane w chmurach. Tak�e i to twierdzenie przyj�te zo- 
stało bez uwa�nego zastanowienia. W takim bowiem 
wypadku musiałaby istnie� odr�bna i �ci�le okre�lona 
przyczyna powstawania grzmotu, błyskawic i innych tego 
rodzaju zjawisk. Wtedy dopiero mogłyby one powsta�. 
Powy�sza opinia jest jednak w najwy�szym stopniu bł�dna. 
To tak, jak gdyby kto� uwa�ał, i� uprzednio istniej�ce 
woda, �nieg, grad po jakim� czasie s� wydalane, czyli nie 
powstaj�, lecz zg�szczenie rozporz�dza dowolnie ka�dym 
z nich. Nale�y zatem przyj��, i� to samo odnosi si� do 
zg�szczenia, jak i wydzielania, a wi�c je�li tamte nie 
powstaj�, lecz s�, to i o tych tak samo nale�y s�dzi�170. 
Poza tym jaka istniałaby ró�nica pomi�dzy pozostawaniem 
(ognia) w chmurach a tym samym zjawiskiem w innych 
zg�szczonych ciałach? Tak�e bowiem i woda pod wpływem 
promieni słonecznych i ognia staje si� ciepła. Gdy jednak 
zg�szcza si� znowu i ozi�bia zamarzaj�c, nie dochodzi 
bynajmniej do takiego wyrzucenia [jej], o którym mówi� 
owi autorzy. A przecie�, z zachowaniem odpowiedniej 
proporcji, winno to nast�pi�. Tak�e i gotowanie spowo- 
dowane jest powiewem wytworzonym przez ogie� i nie- 
mo�liwe jest, aby istniało uprzednio. Zreszt� i ci nie 
nazywaj� powstaj�cego wtedy odgłosu gotowaniem, lecz 
syczeniem. Syczenie bowiem jest małym gotowaniem. 
Tam, gdzie pod wpływem wody wygasa ogie�, tam go- 
tuj�ca si� pod wpływem ognia woda wywołuje odgłos171. 
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Niektórzy, jak Klejdemos172, utrzymuj�, i� błyskawica 
nie istnieje rzeczywi�cie, lecz tylko pozornie, przy czym 
porównuj� zjawisko do tego, które powstaje w wyniku 
uderzenia morza biczem. Podczas nocy morze wydaje 
si� wówczas błyska�. Podobnie wi�c — twierdz� — kiedy 
woda w chmurze jest uderzana, wtedy pojawia si� od- 
blask b�d�cy wła�nie błyskawic�. Jak wida�, autorzy ci 
nic nie wiedzieli o teorii odbicia, które w powszechnym 
mniemaniu jest przyczyn� wspomnianego zjawiska. Ude- 
rzana woda sprawia wra�enie pobłyskiwania na skutek 
odbicia od niej wzroku w kierunku jakiego� �wiec�cego 
przedmiotu. Z tego powodu [zjawisko to] pojawia si� 
zazwyczaj w nocy. Podczas dnia nie ukazuje si�, poniewa� 
bardziej intensywne �wiatło dnia zapobiega ukazaniu si� 
tamtego. 

Takie s� zatem opinie dotycz�ce powstawania grzmo- 
tów i błyskawic wygłaszane przez innych. Jedni uwa�aj�, 
i� błyskawica jest odbiciem, drudzy, i� stanowi błysk 
znajduj�cego si� w chmurze ognia, grzmot za� jest jego 
wyga�ni�ciem. W tym przypadku ogie� nie tworzy si� 
za ka�dym razem, lecz istnieje uprzednio w chmurze. 
My natomiast twierdzimy, i� jedn� i t� sam� natur� 
posiada wiatr ponad powierzchni� ziemi, trz�sienie w zie- 
mi oraz grzmot w chmurach. Wszystkie [te zjawiska] 
s� wła�ciwie jednym i tym samym, a mianowicie wy- 
ziewem suchym. Kiedy porusza si� on w jednym kierunku, 
powstaje wiatr; gdy w ró�nych, pojawia si� trz�sienie 
ziemi; kiedy wreszcie chmury w procesie zg�szczenia 
zamieniaj� si�173 w wod�, wówczas wyrzucaj� grzmoty, 
błyskawice i inne tego rodzaju zjawiska. 
Tyle zatem byłoby do powiedzenia o grzmocie i błyskawicy. 
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KSI�GA TRZECIA 

Rozdział I 

Huragan, tr�ba powietrzna, prester, piorun 

Powiemy obecnie o pozostałych skutkach wyziewu, ko- 
rzystaj�c z przyj�tej uprzednio metody. 

Kiedy powiew1 wydzielany jest2 w niewielkich ilo�ciach, 
kiedy rozprasza si� wokoło, cz�sto powstaje i rozprze- 
strzenia, a przy tym jest bardzo rozrzedzony — wówczas 
wywołuje pioruny i błyskawice3. Kiedy za� pojawia si� 
zwarty, bardziej zg�szczony, wówczas powstaje huragan4. 
St�d to pochodzi jego gwałtowno��. Szybko�� wyziewu 
zwi�ksza bowiem moc uderzenia. 

Kiedy znowu wyziew nast�puje w du�ych ilo�ciach 
i na sposób ci�gły, powoduje takie skutki, jak gdyby 
był przeciwnego rodzaju. Wtedy wła�nie maj� miejsce 
deszcz i ulewy. Ta sama materia zawiera zatem obydwa 
zjawiska w mo�no�ci5. Kiedy wi�c z jednej lub drugiej 
strony zaistnieje poruszenie6, nast�puje wyziew tego, co 
w danym wypadku przewa�a. Powstaje zatem albo ulewa, 
albo huragan. 

Kiedy powstały w chmurze wiatr uderza w drugi, 
wówczas zachodzi podobne zjawisko jak wtedy, gdy 
z miejsc przestronnych wiatr wpychany jest w w�skie, 
na przykład w przesmyki albo uliczki. W tych okolicz- 
no�ciach zdarza si� cz�sto, i� przednia cz��� wiatru zo- 
staje odepchni�ta czy to wskutek w�sko�ci przej�cia, czy 
te� w wyniku działania przeciwnego wiatru. Wtedy wy- 
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konuje on ruch kolisty i tworzy wir. W pod��aniu naprzód 
napotyka na przeszkod�, a znowu od tyłu naciska dalsza 
jego cz���. Ostatecznie wi�c zmuszony jest kierowa� si� 
na ukos, gdzie ju� nie jest �adna przeszkod� zatrzymany. 
Dzieje si� tak ustawicznie, dopóki nie wytworzy si� cały 
ci�g, czyli koło. Je�li jaki� kształt zawdzi�cza istnienie 
jednemu ruchowi, to kształt ten równie� musi by� jeden7. 
W ten sposób tworz� si� wiry na ziemi, podobnie te� 
i w chmurach. Ale w wypadku powstawania huraganu 
wiatr wydobywa si� z chmury i staje si� ci�gły, tutaj 
natomiast chmura pod��a nieustannie za porywaj�cym 
j� wirem8. Je�eli bowiem z powodu zg�szczenia wiatr 
nie mo�e wydosta� si� z chmury, wtedy — w wyniku 
wymienionej wy�ej przyczyny — wykonuje ruch kolisty. 
Opada za� ku dołowi w nast�pstwie nieustannego zg�- 
szczenia si� chmur w miejscu, sk�d ulatnia si� ciepło9. 
Zjawisko to, o ile jest bezbarwne, nazywa si� tr�b� 
powietrzn�, która jest jakby niepełnym10 huraganem. 
Tr�by nie wyst�puj�, gdy wiatr wieje z północy, podobnie 
jak huragany nie pojawiaj� si� podczas �nie�yc11. Wszy- 
stko to bowiem jest wiatrem, wiatr natomiast jest suchym 
i ciepłym wyziewem. Mróz i zimno, jako silniejsze, za- 
pobiegaj� jego tworzeniu si�. To, i� s� silniejsze, jest 
rzecz� jasn�. Inaczej nie byłoby �niegu ani wilgotnych 
wiatrów z północy. Pojawiaj� si� wtedy, gdy zwyci��a 
zimno. Tr�ba powstaje wi�c wówczas, gdy istniej�cy ju� 
huragan nie mo�e wydosta� si� z chmury. Jest wynikiem 
oporu stawianego przez wir, kiedy zygzak ci�gn�cy za 
sob� chmur� spada na ziemi� nie mog�c si� ode� 
uwolni�. Tam gdzie tr�ba uderza w linii prostej, po- 
rusza swym podmuchem, wiej�c znowu ruchem kolistym, 
porywa i unosi gwałtownie wszystko, cokolwiek napo- 
tka12. 
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Kiedy wiatr spychany ku dołowi zapala si� — a dzieje 
si� to wtedy, gdy jest rozrzedzony — otrzymuje nazw� 
prester. Zapala równocze�nie powietrze, zabarwiaj�c je 
kolorem ognia. 

Kiedy z chmury wydostaje si� w du�ych ilo�ciach 
rozrzedzony wiatr, wówczas powstaje piorun. Je�li jest 
bardzo rozrzedzony i nie płonie, wówczas poeci zw� go 
jasnym. Gdy za� jest mniej rozrzedzony i pali si�, na- 
zywaj� [go] dymi�cym. Pierwszy dzi�ki rozrzedzeniu po- 
rusza si� bardzo szybko. Dzi�ki tej szybko�ci przedostaje 
si�, zanim zd��y zapali� czy nawet — zatrzymuj�c si� — 
zaciemni�. Drugi, powolniejszy, zabarwia wprawdzie, lecz 
przenikaj�c nie zapala13. Cokolwiek wi�c stawia opór, 
odnosi szkod�; je�li nie stawia �adnego, pozostaje bez- 
pieczne. Zdarzało si� wi�c, i� br�z na tarczy ulegał 
stopieniu, natomiast drewno nie doznało szkody14. Dzi�ki 
bowiem mniejszej zwarto�ci drewna wiatr przedostawał 
si� przeze� bez �adnego uszczerbku15. Piorun przedosta- 
wał si� tak�e przez ubrania. Nie spalał ich, ale rozrywał 
w strz�py. 

Z powy�szych uwag wynika, i� wszystko to jest wiatrem. 
Niekiedy stwierdzi� to mo�na naocznie, jak w przypadku 
po�aru �wi�tyni w Efezie, czego niedawno byli�my �wia- 
dkami16. Płomienie odrywały si� od paleniska i padały 
w ró�nych kierunkach. Jest bowiem rzecz� oczywist�, 
i� dym jest wiatrem i podlega spalaniu, jak powiedzieli�my 
o tym wcze�niej. Kiedy cały płomie� porusza si�, wówczas 
okazuje si� jawnie, i� jest wiatrem. 

To samo zatem, co zauwa�a si� przy małym ogniu, 
w wi�kszym stopniu ujawniło si� w czasie wielkiego po- 
�aru. Kiedy belki b�d�ce �ródłem wyziewu zacz�ły p�ka�, 
ogromna jego ilo�� wydostała si� i uniosła w płomieniach, 
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tak i� mo�na było zobaczy�, jak ogie� wznosi si� 
i wpada do mieszka�. Pami�ta� zatem winni�my, i� 
wiatr towarzyszy piorunom i poprzedza je. Nie wida� 
go jednak, poniewa� jest bezbarwny. 

St�d te� cokolwiek zostanie uderzone, porusza si� ju� 
wcze�niej, gdy� wiatr wyprzedza samo uderzenie. Grzmoty 
nie rozdzieraj� hukiem, lecz w nast�pstwie wydziela- 
nego równocze�nie wiatru, który powoduje uderzenie 
i łoskot. Ten, je�li cokolwiek spotka, rozbija, lecz nie 
zapala. 

Tak wi�c powiedzieli�my o grzmocie, błyskawicy oraz 
huraganie, ponadto o presterze, tr�bie powietrznej i pio- 
runach. Powiedzieli�my tak�e, jaka zachodzi mi�dzy nimi 
ró�nica, w czym za� wszystko jest jednym i tym samym. 

Rozdział II 

Halo. T�cza 

Powiemy teraz o zjawiskach halo i t�czy17: o tym, 
jaka jest ich natura oraz co stanowi przyczyn� ich istnie- 
nia. Powiemy ponadto o odblaskach słonecznych oraz 
smugach �wietlnych. Tak�e i te zjawiska powstaj� dzi�ki 
powy�szym przyczynom. 

Najpierw winni�my opisa� [same] zjawiska oraz: po- 
szczególne ich wła�ciwo�ci18. Halo pojawia si� zazwyczaj 
w kształcie koła, a tworzy si� wokół Sło�ca i Ksi��yca 
a tak�e wokół najbardziej jasnych gwiazd19. Dzieje si� 
to zarówno za dnia jak i w nocy, w południe czy po 
południu. Najrzadziej za� pojawia si� w czasie wschodu 
lub zachodu Sło�ca. 

T�cza20 nie ma nigdy kształtu pełnego koła, ani te� 
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wi�cej ni� połowy koła. W czasie albo wschodu Sło�ca, 
albo zachodu koło jest najmniejsze, podczas gdy łuk jest 
najwi�kszy. Kiedy za� Sło�ce osi�ga swe najwy�sze poło- 
�enie, wówczas koło jest wi�ksze, natomiast łuk mniejszy. 
Po jesiennym zrównaniu, gdy dni staj� si� krótsze, t�cza 
ukazuje si� przez cała godzin� w ci�gu dnia. W lecie 
natomiast nie pojawia si� południow� por�. Wi�cej ni� 
dwie równocze�nie t�cze nic pojawiaj� si� nigdy. Ka�da 
z nich jest trójkolorowa. Ma takie same oraz tyle� samo 
kolorów21, jednak�e kolory zewn�trznej t�czy s� nieco 
bledsze i wyst�puj� w odwrotnym porz�dku. W t�czy 
wewn�trznej pasmo pierwsze i najszersze ma szkarłatny 
kolor, w zewn�trznej za� takiej samej barwy jest pasmo 
najmniejsze i najbli�sze poprzedniemu. Pozostałe zajmuj� 
analogiczne poło�enie. S� to niemal jedyne kolory, któ- 
rych malarze nie potrafi� na�ladowa�. Niektóre kolory 
otrzymuje si� przez zmieszanie, jednak�e szkarłat, ziele� 
oraz fiolet nie powstaj� dzi�ki zmieszaniu, a takie wła�nie 
kolory ma t�cza. Pomi�dzy szkarłatem a zieleni� pojawia 
si� cz�sto kolor �ółty. 

Odblaski słoneczne oraz smugi pojawiaj� si� zawsze 
z jednej i z drugiej strony Sło�ca, nigdy za� powy�ej 
ani blisko Ziemi, ani wreszcie z naprzeciwka. Nie poja- 
wiaj� si� tak�e w nocy, lecz zawsze w pobli�u czy to 
wschodz�cego, czy zachodz�cego Sło�ca. Głównie jednak 
o zachodzie. Rzadziej natomiast wówczas, gdy Sło�ce 
osi�ga najwy�sze poło�enie. Tak wła�nie zdarzyło si� 
w okolicy Bosforu, gdzie mo�na było dostrzec podwójny 
odblask przez cały dzie� a� do zachodu Sło�ca22. 

Te s� zatem wła�ciwo�ci przysługuj�ce poszczególnym 
zjawiskom. Przyczyna za� wszystkich jest jedna i ta sama, 
to znaczy odbicie. Ró�ni� si� natomiast sposobem oraz 
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płaszczyzn� odbicia, które dokonuje si� ku Sło�cu lub innemu 
błyszcz�cemu przedmiotowi. 

T�cza pojawia si� za dnia. Staro�ytni uwa�ali, i� noc� 
przy Ksi��ycu nie pojawia si� nigdy. Pomylili si� jednak, 
zwiedzeni rzadko�ci� wyst�powania zjawiska. Wynikn�ła 
si� ono ich obserwacji, gdy� w rzeczywisto�ci pojawia si�, 
chocia� bardzo rzadko. Przyczyna le�y w tym, i� w ciem- 
no�ciach nie dostrzega si� kolorów, poza tym musi na- 
st�pi� równocze�nie wiele dotatkowych okoliczno�ci, i to 
w jednym dniu miesi�ca. Dostrzegalno�� zjawiska uwa- 
runkowana jest pełni� zachodz�cego b�d� wschodz�cego 
Ksi��yca. Dlatego te� w okresie ponad pi��dziesi�ciu lat 
zjawisko miało miejsce zaledwie dwukrotnie. 

Do�wiadczenia z dziedziny optyki winny przekona�, 
i� wzrok, podobnie jak od tafli wody, odbija si� równie� 
od powietrza i w ogóle wszystkiego, co ma gładk� powie- 
rzchni�, a. tak�e i� w niektórych zwierciadłach odbijaj� 
si� kształty, w innych same tylko kolory. To ostatnie 
zjawisko zachodzi wówczas, gdy zwierciadła s� bardzo 
małe i niepodzielne spostrze�eniem. W takich bowiem 
kształt nie mo�e si� pojawi� (gdyby mógł, zwierciadło 
musiałoby by� podzielne, poniewa� wszelki kształt istnieje 
wówczas, kiedy jest podzielny). Je�li jednak co� musi si� 
ukaza�, kształt za� nie mo�e, to ukazuje si� tylko kolor. 
Zazwyczaj jasny kolor przedmiotów jest przy odbiciu 
jasny. Niekiedy jednak sprawia wra�enie innego, czy to 
na skutek zmieszania si� z kolorem zwierciadła, czy te� 
niedoskonało�ci wzroku. 

W powy�szych kwestiach chcemy si� odwoła� do wy- 
ja�nie� udzielonych przy omawianiu poznania zmysło- 
wego. Tutaj przedstawimy jedynie niektóre, inne za� 
przyjmiemy jako udowodnione. 
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Rozdział III 

Halo: powstawanie, kształt 

Powiemy najpierw o kształcie halo, o tym dlaczego 
jest kołem, dlaczego pojawia si� wokół Sło�ca albo Ksi�- 
�yca podobnie jak wokół innych gwiazd. To samo wyja- 
�nienie stosuje si� do wszystkich przypadków. 

Odbicie wzroku zachodzi wówczas, gdy powietrze oraz 
mgła zg�szczaj� si�, ale tylko wtedy, gdy zg�szczenie 
tworzy si� równomiernie i z bardzo drobnych cz�steczek23. 
St�d te� zg�szczenie jest oznak� zbli�aj�cego si� deszczu24. 
Gdy znika, zapowiada pi�kn� pogod�, kiedy znów roz- 
prasza si�, wówczas zwiastuje wiatr. Je�li natomiast zg�- 
szczenie ani nie znika, ani nie rozpuszcza si�, lecz osi�ga 
wła�ciw� sobie posta�, wówczas stanowi z cał� pewno�ci� 
oznak� maj�cej nast�pi� ulewy. Jest bowiem oczywiste, 
i� tworzy si� takie zg�szczenie, z którego — o ile proces 
post�powa� b�dzie dalej — musi wynikn�� ulewa. Tote� 
tego rodzaju zjawiska odznaczaj� si� bardzo ciemn� w sto- 
sunku do innych barw�. Kiedy s� rozpraszane, zwiastuj� 
wiatr. Rozpraszanie bowiem jest wynikiem zaistnienia 
wiatru, który jeszcze do nas nie dotarł. Dowodzi tego 
fakt, i� wiatr nadci�ga zawsze z tej strony, w której 
rozproszenie jest najwi�ksze. Kiedy zanika, zapowiada 
pi�kn� pogod�. Je�li bowiem powietrze nie jest w stanie 
przezwyci��y� wydzielonego ciepła, ani doprowadzi� do 
zg�szczenia w wod�, [znaczy to], �e widocznie mgła nie 
oddzieliła si� jeszcze od wyziewu suchego i gor�cego. 
Ten ostatni przynosi pi�kn� pogod�. 

Powiedzieli�my przeto, w jakich warunkach atmosfe- 
rycznych powstaje zjawisko odbicia. Wzrok odbija si� od 
mgły otaczaj�cej Ksi��yc oraz Sło�ce. Dlatego halo nie 
pojawia si� nigdy, jak t�cza, po przeciwnej strome Sło�ca. 
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Poniewa� ze wszystkich miejsc tworzy si� takie samo 
odbicie, dlatego wynikiem procesu b�dzie koło lub jego 
cze��25. Je�li bowiem odcinki wychodz�ce z jednego pun- 
ktu i zmierzaj�ce do jednego s� sobie równe, to miejsca, 
w których ulegaj� załamaniu, znajdowa� si� musz� zawsze 
na obwodzie koła. 

Poprowad�my mianowicie z punktu A do punktu B 
linie ���, A Z B i ���, które ulegaj� załamaniu26. 
Przy tym �� = �� = ��. Tak samo równe s� od- 
cinki [wyprowadzone] z punktu B, to znaczy � B = Z B = 
= � B. Poł�czmy teraz A E B, a otrzymamy jednakowe 
trójk�ty, gdy� podstawa A E B jest wspólna. Poprowad�my 
teraz prostopadłe wzgl�dem podstawy A E B z punktów 
załamania, czyli odcinek � E z �, ZE z Z oraz � E z �. 
Otó� owe odcinki s� sobie równe, poniewa� wyst�puj� 
w przystaj�cych trójk�tach, stanowi� za� jedn� płaszczy- 
zn�, poniewa� padaj� na A E B pod k�tem prostym 
w punkcie E. W ten sposób wyznaczaj� okr�g, którego 
�rodkiem jest E. Otó� B na rysunku oznacza Sło�ce, 
A — oko patrz�cego, a płaszczyzna wyznaczona przez 
� � � jest chmur�, od której odbija si� wzrok w kierunku 
Sło�ca. 

Zwierciadła, nale�y pami�ta�, wyst�puj� obok siebie 
w sposób ci�gły. Z powodu bardzo drobnych rozmiarów 
ka�de z nich [z osobna] jest niedostrzegalne. Wszystkie 
razem dzi�ki nagromadzeniu sprawiaj� wra�enie jedno�ci. 
Sło�ce ukazuje si� w ka�dym kolejnym zwierciadle jako 
punkt niepodzielny spostrze�eniem. Kolejny pier�cie�27 

halo jest ciemny, a z powodu jasno�ci poprzedniego 
wydaje si� jeszcze ciemniejszy. Halo pojawia si� zazwyczaj 
bli�ej Ziemi ze wzgl�du na wi�ksz� cisz�. Kiedy bowiem 
wieje wiatr, wtedy oczywi�cie halo nie mo�e powsta�. 

Halo pojawia si� cz��ciej wokół Ksi��yca, poniewa� 
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Sło�ce zawiera zbyt du�o ciepła i rozprasza zg�szczone 
powietrze. Z tych�e samych powodów zjawiska powy�sze 
powstaj� wokół gwiazd. Nie s� jednak wtedy zwiastunem 
pogody, poniewa� zg�szczenia s� nieznaczne i nie wywo- 
łuj� zmian. 

Rozdział IV 

T�cza: wyja�nienie barw 

Wykazano uprzednio28, i� t�cza jest odbiciem. Teraz 
powiemy o naturze odbicia, a tak�e w jaki sposób oraz 
dzi�ki czemu powstaj� zjawiska towarzysz�ce. 

Otó� wzrok odbija si� od ka�dej powierzchni gładkiej, 
miedzy innymi od powietrza i wody. Od powietrza od- 
bija si� wtedy, gdy jest ono zg�szczone. Niekiedy jednak 
w wyniku słabo�ci wzroku tak�e bez zg�szczenia tworzy 
si� odbicie, jak to miało miejsce w przypadku kogo�, 
kto dostrzegał jedynie z bliska i nieostro. Zdawało si� 
mu, i� widzi swoje odbicie poprzedzaj�ce go w marszu 
i spogl�daj�ce na� z przeciwka89. Działo si� tak na skutek 
odbicia wzroku ku niemu. Choroba uczyniła jego wzrok 
tak słabym i wra�liwym, i� powietrze, nawet z bliska, 
stało si� zwierciadłem, którego wzrok nie zdołał przebi�. 
Zupełnie jak gdyby było zg�szczone i odległe. St�d 
wła�nie pochodzi, i� kiedy wieje wiatr południowo- 
-wschodni, wówczas cyple na morzu i w ogóle wszystko 
staje si� wi�ksze30. To samo dotyczy przedmiotów we mgle. 
Tak na przykład Sło�ce albo gwiazdy, gdy wschodz� 
albo zachodz�, wydaj� si� wi�ksze ni� [gdy s�] w połowie 
drogi. 

Najlepiej odbija woda. Nawet w czasie powstawania 
odbija skuteczniej ni� powietrze. Ka�da z cz�steczek, 
których zg�szczcnie tworzy krople wody, jest bezsprzecznie 
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doskonalszym zwierciadłem ni� mgła. Otó� jest rzecz� 
oczywist� i uprzednio wykazan�31, i� w tego rodzaju 
zwierciadłach ukazuje si� barwa, nie za� kształt. Gdy zatem 
zanosi si� na deszcz i zawarte w chmurach powietrze 
zg�szcza si� w krople, lecz jeszcze nie pada, i gdy Sło�ce, 
b�d� jakikolwiek �wiec�cy przedmiot, znajdzie si� po 
przeciwnej stronie, tak i� chmura staje si� zwierciadłem 
i powoduje odbicie ku przeciwległemu �wiec�cemu przed- 
miotowi, wówczas pojawia si� jego barwa, a nie kształt. 

Poniewa� ka�de ze zwierciadeł jest małe i niewidzialne, 
a to, co dostrzegamy, stanowi poł�czenie ich wszystkich, 
dlatego cało�� winna odznacza� si� jednym i tym samym 
zabarwieniem. Ka�de ze zwierciadeł dostarcza przecie� 
takiego samego koloru jak s�siednie. Skoro zatem pow- 
stanie powy�szych okoliczno�ci jest mo�liwe32, tote� zja- 
wisko odbicia nast�pi, o ile Sło�ce i chmura osi�gn� 
odpowiednie poło�enie, my za� pozostaniemy po�rodku. 
Wówczas istotnie pojawia si� t�cza, ale nigdy w innych 
okoliczno�ciach. 

Jest wi�c rzecz� oczywist�, i� t�cza jest odbiciem wzroku 
ku Sło�cu. Dlatego pojawia si� zawsze po przeciwnej 
stronie Sło�ca, halo natomiast obok. Obydwa zjawiska 
s� odbiciem, ró�ni ich tylko bogactwo kolorów. W jednym 
bowiem wypadku odbicie powstaje od wody odległej 
i ciemnej, w drugim z bliska od powietrza, które z natury 
jest jasne33. 

Blask �wietlny, przedostaj�c si� przez ciemn� prze- 
strze�, b�d� pojawiaj�c si� na ciemnym tle (nie ma tu 
bowiem ró�nicy), staje si� szkarłatny. 

Mo�na to zaobserwowa� w przypadku pal�cego si� 
zielonego drzewa, którego płomie� jest czerwony na skutek 
zmieszania si� jasnego i białego ognia z du�� ilo�ci� 
dymu. Podobnie te� Sło�ce ogl�dane przez mgł� oraz dym 
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wydaje si� szkarłatne. Z tego powodu pierwsze pasmo 
t�czy ujawnia tak� wła�nie barw� (odbicie powstaje bo- 
wiem od male�kich kropel), natomiast halo jest jej w ogóle 
pozbawione. O pozostałych kolorach powiemy pó�niej. 
Poza tym, w s�siedztwie Sło�ca zg�szczenie nie mo�e 
trwa� długo, gdy� albo zamienia si� w deszcz, albo ulega 
rozproszeniu. Natomiast zanim woda powstanie naprze- 
ciw Sło�ca, upłynie troch� czasu34. Gdyby zatem nie 
zachodziła powy�sza okoliczno��, halo byłoby zjawiskiem 
barwnym podobnie jak t�cza. W rzeczywisto�ci ani pełne, 
ani koliste halo nie wykazuje �adnego zabarwienia z wy- 
j�tkiem małych i cz��ciowych zjawisk, które nazywamy 
smugami. Gdy jednak utworzy si� mgła podobna do tej, 
która powstaje z wody albo innego ciemnego ciała, wtedy 
pojawia si� — zgodnie z tym, co utrzymujemy — pełna 
t�cza, podobnie jak wokół lampy35. Wokół lampy po- 
jawia si� t�cza w zimie, szczególnie wówczas, gdy wiej� 
wiatry południowe. Najłatwiej dostrzegaj� j� ci, którzy 
maj� wilgotne oczy. Wzrok odbija si� wówczas łatwiej 
z powodu osłabienia. Zjawisko powstaje dzi�ki wilgotno- 
�ci powietrza oraz sadzy, która wydostaje si� z płomieni 
i ulega zmieszaniu. (Wtedy to powstaje zwierciadło)38. 
Jego ciemna barwa wynika z ciemnego koloru sadzy. 
�wiatło lampy nie jest białe, lecz purpurowe. Ma kształt 
koła i zawiera barwy t�czy z wyj�tkiem szkarłatu, gdy� 
wzrok, który odbija si�, jest osłabiony, zwierciadło za� 
ciemne. T�cza, która powstaje dzi�ki unosz�cym si� po- 
nad powierzchni� morza wiosłem, tworzy si� w podobny 
sposób jak i na niebie, jakkolwiek jej kolor odpowiada 
raczej zabarwieniu t�czy powstaj�cej wokół lamp. Ma 
zatem barw� purpurow�, nie za� szkarłatn�. Odbicie 
powstaje tutaj od bardzo male�kich kropel poł�czonych 
niemal ze sob�, a stanowi�cych wod� w pełni ju� utwo- 
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rzon�. T�cza, powstaje równie� w nast�pstwie skrapiania 
w miejscu nasłonecznionym, którego cz��� o�wietlona jest 
promieniami Sło�ca, cz��� za� pozostaje w cieniu. Je�li 
zatem kto� znajduje si� w takim wła�nie miejscu i skrapia 
je, wówczas pozostaj�cemu na zewn�trz, tam gdzie pro- 
mienie Sło�ca zatrzymuj� si� i powoduj� cie�, ukazuje 
si� t�cza. Sposób powstawania zjawiska oraz jego barwa 
s� zatem podobne, przyczyna natomiast jest ta sama 
jak w przypadku wiosłowania. Skraplaj�cy posługuje si� 
bowiem r�k� niby wiosłem. 

O tym, i� sprawa barw t�czy tak wła�nie si� przed- 
stawia, oraz o pojawieniu si� innych jeszcze kolorów 
przekonamy si� na podstawie kolejnych ustale�. Musimy 
najpierw uwzgl�dni� — jak powiedzieli�my37 — oraz 
przyj�� nast�puj�ce zało�enia: po pierwsze, kolor jasny 
na ciemnym tle, b�d� przedostaj�c si� przeze�, zamienia 
si� w szkarłatny; po wtóre, wzrok, przemierzaj�c coraz 
wi�ksze przestrzenie, słabnie i staje si� mniej sprawny38; 
po trzecie, kolor ciemny jest wynikiem niezdolno�ci wi- 
dzenia. Gdzie bowiem wzrok zawodzi, tam wła�nie po- 
jawia si� ciemno��. 

Z tego powodu przedmioty oddalone wydaj� si� bar- 
dziej czarne, poniewa� wzrok nie mo�e do nich dotrze�. 
Powy�sza problematyka winna by� rozwa�ana ł�cznie 
ze zjawiskami towarzysz�cymi poznaniu zmysłowemu39. 
Do nich bowiem głównie odnosz� si� omawiane kwestie. 
Tote� w tym miejscu ograniczymy si� do rzeczy koniecz- 
nych. W ka�dym razie dostrzegamy ju� przyczyn�, dla 
której przedmioty odległe, jak równie� ogl�dane w zwier- 
ciadle, wydaj� si� bardziej ciemne, mniejsze i regularne, 
oraz dlaczego chmury wygl�daj� ciemniej w wodzie ni� 
przy ogl�daniu bezpo�rednim. Ostatnie zjawisko jest zu- 
pełnie zrozumiałe: na skutek odbicia wzrok staje si� 
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słabszy. Nie ma tu znaczenia, czy przedmiot ogl�dany, 
czy wzrok podlega zmianie40. W jednym i drugim przy- 
padku skutek jest taki sam. 

Omawiaj�c powy�sze zjawiska nie mo�na pomin�� na- 
st�puj�cego: Kiedy chmura znajduje si� w pobli�u Sło�ca, 
wówczas patrz�c na� nie dostrzegamy w niej innych 
kolorów prócz białego. Gdy za� t� sam� chmur� b�dziemy 
ogl�da� w wodzie, dostrze�emy tam jakby zabarwienie 
t�czy. Jest przeto oczywiste, i� tak jak wzrok w nast�pstwie 
swego osłabienia przy odbiciu sprawia, i� kolor ciemny 
staje si� jeszcze bardziej ciemny, tak te� barwa jasna 
staje si� mniej jasna, czyli ulega zaciemnieniu. Gdy zatem 
wzrok jest silny, wtedy kolor biały zamienia na szkarłat- 
ny; gdy jest słabszy, wówczas na zielony, wreszcie naj- 
słabszy na fioletowy41. Poza nim nie ma ju� innej barwy, 
lecz na tych trzech — jak w wi�kszo�ci wypadków — 
jest koniec. Zmiany innych kolorów s� niedostrzegalne. 
St�d i t�cza jest trójbarwna, przy czym kolory ka�dej 
rozmieszczone s� w odwrotnym porz�dku. Pasmo zewn�- 
trzne pierwszej t�czy jest szkarłatne, poniewa� z najwi�- 
ksz� sił� wzrok odbija si� ku Sło�cu z najszerszego pasma. 
Otó� najszersze jest pasmo zewn�trzne. Pasmo kolejne 
oraz trzecie zachowuj� si� analogicznie. Je�li zatem nasze 
wyja�nienie dotycz�ce kolorów jest poprawne, to t�cza 
musi mie� trzy barwy, i tylko te trzy. Kolor �ółty powstaje 
w wyniku nało�enia si� wzajemnego kolorów42. Czerwony 
obok zielonego daje biały. Dowodzi tego fakt, i� w naj- 
ciemniejszej chmurze t�cza pojawia si� najwyra�niej. 
Wtedy to kolor szkarłatny staje si� bardziej �ółty. Kolor 
�ółty w t�czy znajduje si� pomi�dzy szkarłatnym a zie- 
lonym43. Szkarłat wydaje si� biały w zestawieniu z czerni� 
otaczaj�cej chmury. Wzgl�dem niej44 jest rzeczywi�cie 
biały. Gdy t�cza si� rozpływa i szkarłat rozprasza, wtedy 



 100 

chmura biała w zestawieniu z zieleni� zabarwia si� na 
�ółto. Doskonałego w tym wzgl�dzie przykładu dostarcza 
tarcza. Ksi��yca. Jest ona zupełnie biała. A jest taka 
dlatego, i� ukazuje si� w ciemnej chmurze i w nocy. 
Jak ogie� pot�guje ogie�, tak kolor ciemny dodany do 
ciemnego sprawia, i� słabe �wiatło nabiera pełnego blasku. 
(To samo dzieje si� z kolorem szkarłatnym)45. Powy�sze 
zjawisko kontrastu zauwa�y� mo�na równie� w przypadku 
barwnych tkanin. Wyst�puj�ce tam kolory ró�ni� si� 
bardzo w zale�no�ci od ich zestawienia. Inaczej na przy- 
kład przedstawia si� purpura na jasnym tle, inaczej na 
ciemnym. Podobn� ró�nic� powoduje tak�e zmiana o�wie- 
tlenia. St�d te� mówi� niekiedy tkacze, i� pracuj�c przy 
�wietle lampy myl� si� w kolorach bior�c jedne za drugie. 

Wyja�nili�my zatem, dlaczego t�cza ma trzy, i tylko 
trzy, kolory. Ta sama przyczyna sprawia46, i� t�cza jest 
podwójna, przy czym łuk zewn�trzny jest mniej wyra�ny, 
a jego barwy odznaczaj� si� odwróconym porz�dkiem 
ustawienia. Wzrok szczególnie wyt��ony spostrzega przed- 
miot jakby z wielkiej odległo�ci. Tutaj wła�nie ma miejsce 
taki przypadek. Tak wi�c odbicie pochodz�ce od zewn�- 
trznego łuku t�czy jest słabsze, gdy� dokonuje si� z wi�kszej 
odległo�ci. Skoro wi�c odbicie jest słabsze, to i poszcze- 
gólne kolory ukazuj� si� bledsze. Porz�dek barw jest 
odwrócony, poniewa� odbicie ku Sło�cu pochodz�ce od 
mniejszego, to jest wewn�trznego, łuku t�czy wykazuje 
daleko wi�ksz� moc. Poniewa� znajduje si� najbli�ej 
wzroku, odbicie nast�puje od najbli�szego pasma pierw- 
szej t�czy. Otó� w t�czy zewn�trznej pier�cie� najmniejszy 
jest najbli�szy i dlatego jego kolor b�dzie szkarłatny. 
Odpowiednio do� pozostaje drugi i trzeci pier�cie�. 

Przyjmijmy, i� B oznacza t�cz� zewn�trzn�, natomiast 
A wewn�trzn�, pierwsz�. Oznaczenie kolorów niech b�- 
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dzie nast�puj�ce: � — szkarłatny, � — zielony, E — fiole- 
towy. �ółty za� pojawia si� w miejscu oznaczonym li- 
ter� Z47. 

Trzy t�cze albo wi�cej nie pojawiaj� si� nigdy. Ju� 
bowiem druga jest zawsze słabsza od pierwszej. Trzecie 
za� odbicie jest tak bardzo słabe, i� nie potrafi dotrze� 
do Sło�ca. 

Rozdział V48 

T�cza (c. d.) 

Kiedy przyjrzymy si� niniejszemu rysunkowi, zauwa- 
�ymy z łatwo�ci�, i� t�cza nie mo�e tworzy� koła ani 
nawet łuku wi�kszego ni� półkole. Schemat uka�e po- 
nadto tak�e inne jej wła�ciwo�ci. 

(1) Na kole horyzontu niechaj spoczywa półkula ozna- 
czona liter� A, której �rodek stanowi K. Miejscem wscho- 
du gwiazdy niech b�dzie H. Je�eli z punktu K poprowa- 
dzimy proste tworz�ce sto�ek, którego o� stanowi odcinek 
HK, a poł�czone KM odbija� si� b�d� od płaszczyzny 
półkola do H ponad najwi�kszym k�tem, wtedy proste 
wychodz�ce z K padn� na obwód koła49. Je�li odbicie 
pojawia si� przy wschodzie gwiazdy albo zachodzie, łuk 
koła powy�ej Ziemi przeci�ty horyzontem stanowi� b�dzie 
półkole. Kiedy natomiast gwiazda uniesie si� ponad ho- 
ryzont, łuk ten b�dzie zawsze mniejszy od półkola, a naj- 
mniejszy b�dzie wtedy, gdy gwiazda osi�gnie zenit. 

(2) Przyjmijmy najpierw50, i� gwiazda wznosi si� w miej- 
scu H, za� KM odbija si� ku H, a trójk�t HKM tworzy pła- 
szczyzn� 51. Przeci�cie kuli utworzy wielkie koło, które 
nazwiemy A (nie ma bowiem ró�nicy, któr� spo�ród 
płaszczyzn KMH wspartych na odcinku HK bierzemy 
pod uwag�). Linie proste poprowadzone z H i K ku 
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innemu ni� M punktowi na półkolu A nie pozostaj� do 
siebie w takim samym stosunku. Poniewa� dane s� punkty 
H i K oraz odcinek KH, st�d te� dany b�dzie równie� 
odcinek MH, a w konsekwencji stosunek MH do MK. 
Punkt M znajduje si� na utworzonym okr�gu, który 
nazwijmy MN. W ten sposób nast�puje przeci�cie okr�- 
gów. Pomi�dzy liniami poprowadzonymi z tych samych 
punktów na tej samej płaszczy�nie H i K ku innym ni� 
te, które wyznaczaj� okr�g MN, nie zachodzi taki sam 
stosunek. 

(3) Narysujmy teraz oddzielnie52 odcinek �� i po- 
dzielmy go w ten sposób, aby � miało si� tak do B, jak 
MH do MK. Odcinek MH jest wi�kszy ni� MK, poniewa� 
odbicie sto�ka dokonuje si� ponad najwi�kszym k�tem. 
Znajduje si� zreszt� naprzeciw najwi�kszego k�ta w trój- 
k�cie KMH. Dodajmy teraz do B taki odcinek Z, aby 
BZ miało si� tak do � jak � do B. Nast�pnie wyrysujmy 
�� w ten sposób, aby Z miało si� tak do KH jak B do 
K� Od � do M poprowadzimy odcinek ��. Ów punkt 
� b�dzie �rodkiem okr�gu, na który padn� odcinki po- 
prowadzone z K, poniewa� Z ma si� tak do KH jak B 
do ��, jak � do �� . Przyjmijmy teraz, �e jest inaczej, 
i �e � pozostaje w takiej samej relacji wzgl�dem wi�kszego 
lub mniejszego (nie ma to tutaj znaczenia) odcinka ni� 
� M. Wówczas HK do �� ma si� tak, jak �� do odcinka 
Z, B i �. Relacja pomi�dzy Z, B i � jest tego rodzaju, i� 
Z + B ma si� tak do � jak � do B. St�d �� do �� 
ma si� tak jak �� do ��. Otó� je�li z punktów K i H 
poprowadzi si� odcinki do P, czyli HP i ��, wówczas 
pozostaj� one w takim do siebie stosunku jak �� do 
��, gdy� boki trójk�tów ��� oraz ��� przy tym samym 
k�cie � s� proporcjonalne. W konsekwencji �� ma si� 
tak do �� jak HP do ��. Taki jest równocze�nie stosunek 
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�� dk KM, poniewa� stosunek �H do �P oraz MH 
do MK jest taki sam, jaki zachodzi pomi�dzy � i B. 
Mo�na by wtedy odcinki pozostaj�ce w tym samym sto- 
sunku poprowadzi� z H i K nie tylko do okr�gu MN, 
lecz tak�e gdziekolwiek indziej. To za� jest niemo�liwe. 
Skoro za� � nie mo�e odnosi� si� do innego, mniejszego 
czy wi�kszego (co nie ma tutaj znaczenia) odcinka ni� 
��, zatem jest oczywiste, i� odnosi si� do ��. Wtedy 
za� �� ma si� tak do ��, jak �� do ��. 

(4) Je�li zatem z � jako �rodka nakre�li si� koło o pro- 
mieniu ��, wówczas obejmie ono wszystkie k�ty utwo- 
rzone przez odbicie prostych z H i K53. Gdyby za� ich 
nie obj�ło, mo�na by wówczas wykaza� w sposób podobny 
do poprzedniego, i� odcinki poprowadzone z tych samych 
punktów półkola pozostaj� w tym samym do siebie sto- 
sunku, a to jest niemo�liwe. Je�li zakre�li si� półkole 
z A za pomoc� ���, wówczas promienie z K odbite 
ku H i M we wszystkich płaszczyznach b�d� pozostawa� 
do siebie w tym samym stosunku, a tak�e k�t KMH 
pozostanie ten sam. Podobnie k�t, który tworz� �� 
i �� przy ��. Tak wi�c trójk�ty zbudowane na �� 
i �� s� równe trójk�tom: ��� oraz ���. Ich wyso- 
ko�ci padaj� w jednym punkcie �� i s� sobie równe. Ów 
punkt oznaczamy liter� O. Punkt O jest zatem �rodkiem 
okr�gu, którego połowa MN jest odci�ta przez horyzont. 

Sło�ce nie ma wielkiej mocy w wysokich warstwach, 
ma j� natomiast w pobli�u Ziemi i tu rozprasza powietrze. 
Z tego powodu t�cza nie tworzy doskonałego okr�gu. 
W nocy od Ksi��yca t�cza powstaje rzadko. Jego �wiatło 
jest zbyt słabe, aby pokona� powietrze, poniewa� nie 
zawsze [Ksi��yc] jest w pełni. T�cza pojawia si� w miejscu, 
gdzie Sło�ce przejawia najwi�ksz� moc. Tam wła�nie 
pozostaje najwi�cej wilgoci54. 
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Narysujmy na nowo horyzont ��� i ponad nim za- 
znaczmy punkt H55. O� niechaj stanowi odcinek ��. 
Dowodzenie b�dzie podobne do poprzedniego, z tym 
�e biegun koła zakre�lonego z � znajdzie si� poni�ej 
horyzontu ��, jako �e H znajduje si� ponad horyzontem. 
Biegun, �rodek koła O oraz �rodek okr�gu, po którym 
przesuwa si� Sło�ce, znajdzie si� na tej samej linii prostej 
��. Poniewa� KH znajduje si� powy�ej �rednicy ��, 
zatem �rodek b�dzie poni�ej horyzontu �� na prostej �� 
w miejscu O. Łuk ��, który znajduje si� powy�ej hory- 
zontu, jest mniejszy ni� półkole. Półkolem jest ���, 
teraz odci�te horyzontem ��. Gdy Sło�ce unosi si� ponad 
horyzont, wtedy cz��� �� jest niewidzialna56. Gdy znaj- 
duje si� na południu wówczas cz��� widzialna jest naj- 
mniejsza. Im wy�ej bowiem jest H, tym ni�ej znajdzie 
si� wierzchołek i �rodek koła. 

W dniach krótszych, nast�puj�cych po jesiennym zrów- 
naniu, t�cza powstaje w ka�dej porze dnia, natomiast 
w dniach dłu�szych, wypadaj�cych pomi�dzy wiosn� 
a zrównaniem jesiennym, t�cza nie pojawia si� około 
południa57. Przyczyna le�y w tym, i� kiedy Sło�ce znajdzie 
si� na północ od równika, łuk pokonywanej drogi jest 
zawsze wi�kszy ni� półkole, podczas gdy pozostała, nie- 
widzialna, cz��� jest mniejsza. Gdy za� Sło�ce znajdzie 
si� na południe od równika, łuk powy�ej Ziemi jest mały, 
ten za� który pod Ziemi�, wielki i w miar� jak Sło�ce 
oddala si� od równika na południe, [jego] cz��� niewi- 
dziala staje si� coraz wi�ksza. Tak wi�c w dniach prze- 
silenia letniego łuk orbity Sło�ca jest tak wielki, i� zanim 
H osi�gnie �rodek czyli zenit, to punkt � zjawi si� poni�ej 
horyzontu. Zenit jest bowiem bardzo oddalony od Ziemi 
z powodu wielko�ci łuku. Natomiast w dniach przesilenia 
zimowego zachodzi co� zupełnie przeciwnego, poniewa� 
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łuki orbit Sło�ca nie s� zbyt oddalone od Ziemi. Kiedy 
H uniesie si� na niewielk� wysoko��, Sło�ce osi�ga ju� 
zenit. 

Rozdział VI 

Smugi �wietlne i odblaski 

Nale�y przyj��, i� odblaski słoneczne oraz smugi �wie- 
tlne zawdzi�czaj� istnienie wymienionym powy�ej przy- 
czynom. 

Odblask słoneczny powstaje wskutek odbicia wzroku58 

ku Sło�cu. Smugi natomiast [powstaj�] wówczas, gdy 
wzrok dosi�ga Sło�ca, co — jak powiedzieli�my59 — za- 
chodzi zawsze wtedy, gdy chmury znajduj� si� obok 
Sło�ca, wzrok za� odbija si� od jakiej� wilgotnej powierz- 
chni ku chmurze. Chmury ogl�dane wprost s� bezbarwne, 
gdy za� odbijaj� si� w wodzie, pojawia si� w nich wiele 
smug. Ró�nica polega jedynie na tym, i� w tym ostatnim 
przypadku kolor wydaje si� pochodzi� z wody, podczas 
gdy kolor smug — od samej chmury. Zjawisko smug 
ma miejsce wówczas, gdy zg�szczenie chmury jest nie- 
jednakowe, czyli w jednym miejscu znaczne, w innym 
bardzo słabe, albo w jednym miejscu bardziej wilgotne, 
w innym mniej. Kiedy wi�c wzrok odbija si� ku Sło�cu, 
na skutek mało�ci60 zwierciadła pojawia si� nie jego kształt, 
lecz kolor. Z powodu nierówno�ci zwierciadła jasne i białe 
Sło�ce, ku któremu odbija si� wzrok, przyjmuje barw� 
szkarłatn�, zielon� albo �ółt�. Nie ma przy tym �adnej 
ró�nicy, czy wzrok przenika, czy te� odbija si�. W jednym 
i drugim przypadku kolor jest ten sam. Je�li w jednym 
przypadku jest szkarłatny, to i w drugim. 

Smugi powstaj� zatem w wyniku nieregularno�ci zwier- 
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ciadła pod wzgl�dem koloru, nie za� kształtu. Odblaski 
słoneczne pojawiaj� si� znowu wtedy, gdy powietrze jest 
szczególnie jednolite i jednakowo zg�szczone. St�d po- 
chodzi biała barwa zjawiska. Z jednej bowiem strony, 
równa powierzchnia zwierciadła wywołuje obraz jedno- 
barwny, z drugiej, odbicie całego wzroku od g�stej, 
b�d�cej prawie wod�, mgły dzi�ki pełnemu dotarciu do 
Sło�ca sprawia, i� pojawia si� kolor własny Sło�ca po- 
dobnie jak przy odbiciu od wygładzonej i twardej miedzi. 
Poniewa� Sło�ce jest białe, dlatego biały jest tak�e jego 
odblask. Z tego powodu odblask jest pewniejszym znakiem 
zbli�aj�cego si� deszczu ni� smugi. Wskazuje bowiem 
dokładniej, i� powietrze stało si� podatne na powstawanie 
deszczu. Odblask pojawiaj�cy si� na południu jest bardziej 
wiarygodnym zwiastunem deszczu, ni� taki sam na pół- 
nocy, poniewa� powietrze zamienia si� w deszcz łatwiej 
na południu ni� na północy. 

Odblaski słoneczne oraz smugi pojawiaj� si� — jak 
powiedzieli�my — przy wschodzie lub zachodzie Sło�ca 
zawsze obok, nigdy powy�ej lub poni�ej. Poza tym ani 
zbyt blisko Sło�ca, ani daleko. Je�li zg�szczenie pojawi 
si� blisko, zostanie rozproszone przez Sło�ce, gdy za� 
z daleka, wówczas nie nast�pi odbicie wzroku. Przy du�ej 
bowiem odległo�ci oraz małej powierzchni zwierciadła 
odbicie jest bardzo słabe. (Z tego powodu zjawiska zwane 
halo nie pojawiaj� si� naprzeciw Sło�ca). Je�li powstaj� 
powy�ej i w pobli�u, ulegaj� rozproszeniu przez Sło�ce. 
Gdy za� w znacznym oddaleniu, wtedy wzrok jest zbyt 
słaby, aby mogło nast�pi� odbicie albo dotarcie do Sło�ca. 
Jednak�e po bokach mo�e powsta� płaszczyzna odbicia, 
której Sło�ce nie rozproszy i do której wzrok dotrze 
w cało�ci, poniewa� biegnie [ona] w niewielkiej od Ziemi 
odległo�ci i nie ginie bynajmniej w bezkresie. Poni�ej 
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Sło�ca zg�szczenie nie powstaje, poniewa� w pobli�u 
Ziemi zostałoby przeze� rozproszone. Gdy za� powstaje 
wysoko, na �rodku nieba, wtedy znowu wzrok ulega 
rozproszeniu. Gdy Sło�ce znajduje si� wysoko, zjawisko 
nie powstaje nawet obok, poniewa� wzrok, oddalaj�c si� 
od Ziemi, z trudem dociera do płaszczyzny odbicia, a po 
odbiciu staje si� zupełnie słaby. 

Tyle wi�c i takie s� skutki wyziewów w przestrzeni 
ponadziemskiej61. Z kolei omówi� nale�y zjawiska w samej 
Ziemi spowodowane zamkni�tym w jej czelu�ciach wy- 
ziewem. 

Tworzy on podwójny rodzaj ciał, jako te� sam jest 
tu podwójny, podobnie jak ponad Ziemi�. Istniej�, jak 
twierdzimy, dwa wyziewy: wilgotny i suchy. Dwa s� 
tak�e rodzaje powstaj�cych w Ziemi ciał: minerały i me- 
tale. Wyziew suchy pod wpływem zawartego w nim 
gor�ca powoduje powstawanie wszystkich minerałów, jak 
nietopliwe kamienie, sandarak, ochra, minia, siarka i inne 
tego rodzaju substancje. Wi�kszo�� minerałów jest ju� 
to kolorowym pyłem, ju� to, jak cynober, powstałym 
St�d kamieniem. Metale pochodz�ce z wyziewu wilgot- 
nego dadz� si� ku� i odlewa�, jak na przykład �elazo, 
złoto i mied�. Wszystko to sprawia wilgotny wyziew 
zamkni�ty w Ziemi, głównie w kamieniach. Ich sucho�� 
zespala si� w jedno i zg�szcza, podobnie jak zg�szcza 
si� rosa lub szron, kiedy wydziel� si� wyziew. Z t� tylko 
ró�nic�, i� metale powstaj�, zanim nast�pi wydzielenie. 
Z tego powodu s� jakby wod�, lecz niezupełnie. Kiedy� 
mogły sta� si� wod�, ale teraz nie mog�. Nie powstaj� 
równie� — jak soki — w wyniku zmian jako�ciowych 
w wodzie. W sposób powy�szy nie powstaje ani mied�, 
ani złoto. Ka�de z nich powstawało w wyniku zg�szczenia 
wyziewu, zanim zdołało zamieni� si� w wod�. Dlatego 



 108 

wszystkie metale podlegaj� działaniu ognia i zawieraj� 
ziemi�. Zawieraj� bowiem wyziew suchy. Jedynie złoto 
nie ulega działaniu ognia. 

W ten sposób powiedzieli�my ogólnie o wszystkich tych 
ciałach. Wypada teraz, badaj�c je dokładniej, przyjrze� 
si� ich poszczególnym wła�ciwo�ciom62. 
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KSI�GA CZWARTA 

Rozdział I 

Cztery podstawowe jako�ci 
jako przyczyny powstawania i gini�cia 

Wyró�nili�my cztery podstawowe przyczyny1, których 
odpowiednie poł�czenie powoduje powstanie �ywiołów, 
tak�e w liczbie czterech2. Dwie z [tych przyczyn], to 
jest ciepło i zimno, zachowuj� si� czynnie, dwie za�, 
a mianowicie wilgo� i sucho�� — biernie. 

Mo�na si� o tym przekona� z do�wiadczenia3. Wsz�dzie 
bowiem wida�, jak ciepło i zimno wyró�nia, tworzy 
i zamienia zarówno to, co jednorodne, jak i to, co nie- 
jednorodne, nadto czyni wilgotnym, wysusza, utwardza 
i rozmi�kcza. Sucho�� natomiast i wilgo� podlega kształ- 
towaniu oraz do�wiadcza wszystkich innych wymienio- 
nych działa� zarówno w sobie, jak równie� w ciałach, 
w których pospołu si� znajduje. Wynika to zreszt� z de- 
finicji, któr� stosujemy do ich natury. Ciepłu bowiem 
oraz zimnu przypisujemy4 rol� czynn� (jako �e ł�czenie 
jest rodzajem czynno�ci), wilgoci za� i sucho�ci — biern� 
(o tym, �e co� jest łatwo b�d� z trudem okre�lane, mówi 
si� w zale�no�ci od sposobu, w jaki natura ciała5 poddaje si� 
takiemu wpływowi). 

Tak wi�c jest rzecz� oczywist�, i� niektóre jako�ci s� 
bierne, inne za� czynne. Stwierdziwszy to, nale�y zaj�� 
si� działaniami jako�ci czynnych jak i sposobami pod- 
legania, w których wyra�aj� si� [jako�ci] bierne. Ich 
dziełem jest najpierw wszelkie i powszechne rodzenie, 
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naturalna zamiana, a wreszcie przeciwstawne im natu- 
ralne gini�cie. Dotyczy to ro�lin, zwierz�t oraz ich cz��ci. 
Powszechne i naturalne powstawanie jest zamian� spo- 
wodowan� działaniem tych�e sił, gdy w materii b�d�cej 
podło�eni pojawia si� ich odpowiednie w stosunku do 
poszczególnej natury poł�czenie6. Ow� materi�-podło�em 
s� wymienione jako�ci bierne. Ciepło i zimno, podpo- 
rz�dkowuj�c sobie materi�, powoduj� proces powstawa- 
nia. Gdy za� nie zdołaj� podporz�dkowa�, wtedy stra- 
wienie oraz zniszczenie jest cz��ciowe. W �cisłym zna- 
czeniu przeciwie�stwem powszechnego powstawania jest 
gnicie. Ku temu zmierza, wszelkie naturalne niszczenie, 
jak na przykład starzenie si� i wi�dni�cie. Kresem tego 
wszystkiego7, co utworzyła natura, jest zgnilizna, chyba 
�e wcze�niej przemoc� ulegnie [to] zniszczeniu. Wprawdzie 
ciało, ko�ci b�d� cokolwiek innego mo�na spali�, jednak�e 
naturalnym kresem procesu niszczenia jest gnicie. Dlatego 
ciała gnij�ce s� najpierw wilgotne, w ko�cu suche. Z oby- 
dwu bowiem powstały, poniewa� dzi�ki działaniu jako�ci 
czynnych sucho�� została okre�lona wilgoci�. 

Zjawisko niszczenia nast�puje wtedy, gdy to, co okre- 
�la8, pod wpływem otoczenia9 osi�ga przewag� nad okre- 
�lanym10 (jakkolwiek w znaczeniu specjalnym zepsucie 
odnosi si� do stanu cz��ciowego zniszczenia, kiedy to 
ciała zostaj� pozbawione natury). St�d wszystko oprócz 
ognia11 ulega zepsuciu, to jest ziemia, woda i powietrze. 
Wszystko to bowiem jest materi� dla ognia. Zepsucie 
polega zatem na zniszczeniu ciepła przysługuj�cego ka�- 
demu wilgotnemu ciału [ciepła] naturalnego przez ciepło 
pochodz�ce z zewn�trz, czyli przez ciepło otoczenia12. 
Poniewa� brak ciepła jest przyczyn� takiego stanu i po- 
niewa� wszystko, co pozbawione jest takiej wła�ciwo�ci, 
bywa zimne, st�d jedno i drugie stanowi przyczyn� psu- 
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cia si�, które jest wspólnym dziełem zarówno zimna 
własnego, jak i ciepła pochodz�cego z zewn�trz13. 

Dlatego wła�nie wszystko, co ulega zepsuciu, wysycha, 
a w ko�cu staje si� ziemi� i nawozem. Wraz z uchodz�cym 
ciepłem własnym wyparowuje tak�e naturalna wilgo� 
i nic jej ju� wi�cej nie pochłania (tym, co wci�ga i po- 
chłania, jest ciepło własne). 

W czasie chłodów proces psucia zachodzi w mniejszym 
stopniu ni� w okresie upałów (podczas zimy w otaczaj�- 
cym powietrzu oraz w wodzie znajduje si� niewiele ciepła 
i dlatego jest zbyt słabe, w lecie natomiast jest go wi�cej). 
Nie podlega mu ani to, co zamarzni�te (zimno posiada 
wówczas przewag� nad ciepłem powietrza, st�d nie ulega 
wpływowi, lecz samo wpływa), ani to, co gotuje si� 
lub jest bardzo ciepłe (ciepło znajduj�ce si� w powietrzu 
słabsze jest od tego, które mie�ci si� w danym ciele, 
st�d te� ani nie podporz�dkowuje, ani te� nie wywołuje 
�adnej zmiany). Podobnie ciało poruszaj�ce si� albo pły- 
n�ce w mniejszym stopniu ulega zepsuciu ni� nieruchome. 
Wówczas bowiem energia zawartego w powietrzu ciepła 
ust�puje tej, która mie�ci si� w danym przedmiocie, 
i dlatego nie potrafi spowodowa� �adnej zmiany. 

Ta sama przyczyna sprawia, i� w mniejszym stopniu 
psuje si� to, czego jest wi�cej, ni� to co wyst�puje w nie- 
znacznych ilo�ciach. W tym bowiem, co wi�ksze, znajduje 
si� zbyt du�a ilo�� ciepła własnego oraz wilgoci, aby 
mogła by� pokonana przez wpływ otoczenia. Dlatego 
i morze podzielone na cz��ci łatwo ulega zepsuciu, na- 
tomiast jako cało�� bynajmniej. Podobnie inne wody. 
Wskutek ł�czenia wydzielanego, naturalnego ciepła z cz�- 
stkami rozkładaj�cego si� ciała powstaj� w ciałach gnij�- 
cych istoty �ywe14. 

W ten sposób wyja�nili�my natur� powstawania i gini�cia. 
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Rozdział II 

Ciepło i zimno: skutki działania 

Do omówienia pozostały dalsze zjawiska, które w po- 
wstałym w sposób naturalny podło�u urzeczywistniaj� 
wymienione wy�ej jako�ci. 

Ciepło powoduje trawienie (�	
��), którego odmianami 
s�: dojrzewanie (�	�����), gotowanie (�
����), pieczenie 
(�������); zimno natomiast powoduje surowo�� (���
�), 
której odmianami s�: niedojrzało�� (������), twardo�� 
(������), osmalenie (��������). Pami�ta� jednak trzeba, 
i� nazwy te nie odpowiadaj� w pełni rzeczom, ale te� 
nie istniej� inne, które powszechnie byłyby dla nich 
przyj�te. Tote� nale�y wiedzie�, i� omawiane rodzaje 
nie s� nimi dokładnie, lecz w przybli�eniu15. Wyja�nijmy 
natur� poszczególnych. 

Trawienie (��	
��) jest stanem dojrzało�ci uzyskanym 
pod wpływem ciepła własnego i naturalnego z przeciw- 
nych jako�ci biernych16, które stanowi� materi� własn� 
ka�dego ciała. Gdy ciało ulegnie strawieniu, dopiero 
wtedy proces doskonalenia i stawania si� osi�ga kres17. 
Tego rodzaju dojrzewanie rozpoczyna si� wskutek dzia- 
łania ciepła własnego, jakkolwiek mo�e si� dopełni� przy 
współudziale czego� z zewn�trz. Tak na przykład k�piele 
i inne podobne zabiegi pot�guj� trawienie pokarmów. 
Przyczyn� główn� jest jednak ciepło własne. W niektó- 
rych wypadkach kresem dojrzewania jest natura rzeczy, 
przez któr� rozumiemy istot� i form�; w innych celem 
procesu jest jaka� ukryta forma, któr� osi�ga si� wówczas, 
gdy wilgo� w wyniku pieczenia, gotowania, psucia czy 
jakiegokolwiek ogrzewania otrzymuje odpowiedni� jako�� 
i ilo��18. Wtedy dopiero przynosi po�ytek i mówimy, 
�e [co�] zostało przetrawione, jak na przykład moszcz 
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albo skrzep we wrzodach, kiedy nabrzmiewa ropa, czy 
wreszcie łzy, kiedy oczy ropiej�. I tym podobne. 

Zjawisko trawienia zachodzi we wszystkich ciałach, gdy 
materia, inaczej mówi�c wilgo�, zostaje przezwyci��ona. 
Jest okre�lana ciepłem naturalnym przedmiotu. Jak długo 
pozostaje w odpowiedniej proporcji, ciało zachowuje sw� 
natur�. St�d to oznakami zdrowia s� mocz, odchody 
i w ogóle wszelkie wydzieliny. Uwa�amy je za strawione, 
poniewa� ciepło własne w sposób oczywisty przezwyci�- 
�yło nieokre�lon� materi�. Rzeczy strawione staj� si� 
z konieczno�ci bardziej g�ste i ciepłe. Ciepło czyni bowiem 
wszystko bardziej twardym, g�stym i suchym. 

Taka jest przeto natura trawienia. Surowo�� (�����) 
natomiast jest stanem niedoskonałym, wynikaj�cym z bra- 
ku własnego ciepła (brakiem ciepła jest zimno). Niedo- 
skonało�� ta odnosi si� do przeciwnych jako�ci biernych, 
które stanowi� materi� dla ka�dego ciała. 

Tyle byłoby do powiedzenia o trawieniu i surowo�ci. 

Rozdział III 

Ciepło i zimno (cd.) 

Dojrzewanie (�	�����) jest rodzajem trawienia. Tra- 
wienie bowiem zawartego w owocach pokarmu nazywa 
si� dojrzewaniem. A poniewa� trawienie jest nabywaniem 
doskonało�ci19, st�d i dojrzewanie uko�czone jest wówczas, 
gdy zawarte w mi��szu nasiona zdolne s� wyda� inny, 
podobny sobie owoc. Taki bowiem stan — jak i w innym 
wypadku — nazywamy doskonałym, i na tym polega 
dojrzewanie owoców. Wiele tak�e innych ciał ulegaj�cych 
trawieniu nazywamy na tej podstawie dojrzałymi. Nazwa 
jednak u�ywana jest przeno�nie, poniewa� — jak powie- 
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dziano poprzednio20 — brak jest okre�le� dla ka�dego- 
rodzaju doskonalenia dokonuj�cego si� w materii pod 
wpływem naturalnego ciepła i zimna. Dojrzewanie wrzo- 
dów, gor�czki i tym podobnych zjawisk polega na tra- 
wieniu ich wewn�trznej wilgoci przez naturalne ciepło. 
To bowiem, co nie przezwyci��a, nie mo�e te� i kształ- 
towa�21. Wszystko co dojrzewa, zg�szcza si� z powiewu 
w wod�, z wody w ziemi� i w ogóle cokolwiek jest roz- 
rzedzone, staje si� wtedy g�ste. W tym to procesie natura 
przyjmuje pewne elementy, inne za� odrzuca. Tak wi�c 
powiedzieli�my, czym jest dojrzewanie. 

Przeciwie�stwem jest niedojrzało�� (������). Dojrza- 
ło�ci przeciwstawia si� niestrawienie po�ywienia zawartega 
w mi��szu, czyli bezkształtna wilgo�. Dlatego niedojrza- 
ło�� ma charakter powiewu, b�d� wody, b�d� obydwóch. 
Poniewa� za� dojrzało�� jest stanem doskonałym, zatem 
niedojrzało�� jest stanem niewyko�czenia. Jest wynikiem 
niedostatku ciepła naturalnego oraz braku jego proporcji 
wzgl�dem wilgoci przedmiotu dojrzewaj�cego22 (nigdy 
sama wilgo�23 bez domieszki czego� suchego nie dojrzewa. 
Jedynie woda spo�ród wszystkich rodzajów wilgoci nic 
zg�szcza si�24). Dzieje si� tak w wyniku małej ilo�ci za- 
wartego tam ciepła, b�d� te� z powodu wielko�ci przed- 
miotu okre�lanego. St�d te� soki niedojrzałych owoców 
s� kwa�ne i raczej chłodne ni� ciepłe, niezdatne do je- 
dzenia ani picia25. Wyraz niedojrzało��, podobnie jak doj- 
rzało��, ma wiele znacze�26. Tak wi�c mocz, stolec i katar 
nazywaj� si� niedojrzałymi dla tej samej przyczyny. 
Wszystko to tak si� nazywa, poniewa� nie zostało prze- 
zwyci��one przez ciepło, ani te� zg�szczone. Id�c dalej, 
nazywamy tak�e niedojrzałym mleko, glin� i wiele innych 
rzeczy, które chocia� mogły zmieni� si� pod wpływem 
ciepła lub zg�stnie�, to jednak nie uległy takiemu pro- 
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cesowi. St�d mo�na mówi� o wodzie gotowanej, nie za� 
niedojrzałej, poniewa� nie ulega zg�stnieniu27. W ten spo- 
sób wyja�nili�my, czym jest dojrzało�� i niedojrzało�� 
i jakie s� ich przyczyny. 

Gotowanie (�
����) polega — ogólnie bior�c — na 
trawieniu nieokre�lono�ci w wilgoci przez ciepł� wilgo�28. 
Termin odnosi si� we wła�ciwy sposób do tego, co ulega 
gotowaniu, ma za� natur� — jak powiedzieli�my — po- 
wiewu lub wody. Trawienie jest dziełem ognia znajduj�- 
cego si� w wilgoci29. Piecze si� natomiast to, co znajduje 
si� na patelni (ulega wpływowi ciepła zewn�trznego i wy- 
susza pochłaniaj�c wilgo�). To za�, co jest gotowane, 
zachowuje si� odwrotnie (wydziela si� ze� wilgo� pod 
wpływem ciepła zawartego w zewn�trznej wilgoci). Dla- 
tego to, co wygotowane, jest bardziej suche od wypie- 
czonego, poniewa� nie przyci�ga ku sobie wilgoci. Ciepło 
bowiem zewn�trzne przezwyci��a to [ciepło], które jest 
wewn�trz. Gdyby wewn�trzne przezwyci��yło, ono wła- 
�nie przyci�gałoby wilgo�. 

Nie wszystko podlega gotowaniu. Nie podlegaj� [mu] 
zatem ciała, w których nie ma wilgoci, jak na przykład 
kamienie, b�d� te� w których [ona] znajduje si� wpraw- 
dzie, lecz z powodu zg�szczenia30 nie mo�e by� przezwy- 
ci��ona, jak na przykład w drewnie. Podlegaj� natomiast 
[gotowaniu] jedynie te spo�ród ciał, które posiadaj� wil- 
go� podatn� na działanie ciepła wilgoci zewn�trznej. 
Mówi si� wprawdzie, i� złoto, drewno oraz inne ciała 
gotuj� si�, jednak�e nie w znaczeniu wła�ciwym, lecz 
w przeno�ni. Nie ma bowiem nazw odpowiadaj�cych 
poszczególnym rodzajom. Mówimy, �e płyny, jak na 
przykład mleko lub moszcz, gotuj� si�, kiedy zawarty 
w nich sok zamienia si� w co� innego pod wpływem ciepła 
otaczaj�cego i ogrzewaj�cego z zewn�trz. Proces zatem 
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jest podobny do tego, który nazwali�my gotowaniem (cel 
nie jest taki sam w przypadku gotowania czy pieczenia; 
w jednym słu�y� ma jedzeniu, w innym piciu, jeszcze 
w innym innemu jakiemu� u�ytkowi, bo i mówimy tak�e, 
i� lekarstwa gotuj� si�)31. Gotowaniu podlega wszystko, 
cokolwiek mo�e sta� si� bardziej g�ste, mniejsze lub ci�- 
�sze albo te� to, co cz��ciowo takim si� staje, cz��ciowo 
za� nie, na skutek oddzielenia cz��ci bardziej g�stej od 
rozrzedzonej, podobnie jak mleko dzieli si� na jałowe 
i �mietan�. Oliwa za� sama z siebie nie ulega gotowaniu, 
gdy� nie podlega �adnym tego rodzaju zmianom. Taki 
jest zatem ów rodzaj trawienia, który zwie si� gotowaniem. 
Nie ma tu znaczenia, czy proces dokonuje si� w miejscach 
utworzonych sztucznie, czy te� naturalnych. W ka�dym 
bowiem wypadku sprawia je ta sama przyczyna. 

Twardo�� (�������) jest rodzajem surowo�ci przeciw- 
stawnym gotowaniu. Przeciwie�stwem gotowania jest su- 
rowo�� we wła�ciwym znaczeniu oraz niestrawienie za- 
wartej w ciele nieokre�lono�ci z powodu ciepła w otacza- 
j�cej wilgoci32 (brak ciepła, jak powiedzieli�my, oznacza 
obecno�� zimna). Zjawisko powstaje na skutek szczegól- 
nego rodzaju ruchu, który wyst�puje wówczas, gdy ciepło, 
które powoduje gotowanie, jest wydalane. Brak ciepła 
spowodowany jest nadmiarem zimna zawartego w wilgoci 
albo w gotuj�cym si� przedmiocie. Zdarza si� zatem, 
i� ciepło zawarte w otaczaj�cej wilgoci jest zbyt silne, 
aby nie wywiera� wpływu, lecz nie tak silne, aby wygo- 
towa� równomiernie. Z tego powodu to, co niedogoto- 
wane, jest twardsze od ugotowanego i wilgo� jest bardziej 
oddzielona33. 
W ten sposób wyja�nili�my, czym jest gotowanie i twardo�� 
oraz jakie s� ich przyczyny. 
Pieczenie (�������) jest rodzajem trawienia wywoła- 



 117 

nym przez suche i zewn�trzne ciepło. Dlatego je�li kto- 
kolwiek gotuj�c zamierzył zmieni� i strawi� nie przy 
pomocy ciepła wilgoci, ale ognia, wówczas zako�czenie 
procesu dostarczy pieczeni, nie za� czego� wygotowanego. 
Przedłu�anie czynno�ci nosi nazw� spalania. Je�li w ko�cu 
[co�] staje si� zupełnie suche, dzieje si� to dzi�ki sucho�ci 
ciepła. St�d te�, zewn�trzna cz��� pieczeni jest bardziej 
sucha ni� wewn�trzna. W przypadku gotowania odwrotnie. 
Poza tym łatwiej jest ludziom ugotowa� ni� upiec. Równo- 
mierne ogrzewanie z zewn�trz i wewn�trz jest trudne. 
Zawsze bowiem to, co bli�sze ognia, wysusza si� szybciej 
i równocze�nie skuteczniej. Kiedy zamkn� si� zewn�trzne 
pory, wówczas zawarta w gł�bi wilgo� nie mo�e wydo- 
sta� si�, i w takim zatem przypadku pozostaje wewn�trz. 
Proces pieczenia i gotowania wywołuje si� sztucznie, 
jednak�e — jak powiedzieli�my34 — podobne procesy 
zachodz� równie� w naturze35. Jest tam wiele podobnych 
zjawisk, lecz nie maj� swojej nazwy. Działalno�� człowieka 
na�laduje natur�. Na przykład trawienie pokarmu w ciele 
podobne jest do gotowania. Dokonuje si� w wilgoci i cie- 
ple pod wpływem ciepła ciała. Niektóre rodzaje niestra- 
wienia przypominaj� niewygotowanie. 

Zwierz�ta nie rodz� si� dzi�ki trawieniu36 —jak mówi� 
niektórzy — lecz w wydzielinie oczyszczonej w dolnych 
cz��ciach brzucha, która nast�pnie podnosi si� ku górze. 
Trawienie zachodzi w górnych cz��ciach brzucha, oczy- 
szczenie za� w dolnych. Przyczyna została podana gdzie 
indziej37. 

Tak wi�c twardo�� jest przeciwie�stwem gotowania. 
Tak�e i pieczenie, które jest rodzajem trawienia, posiada 
przeciwie�stwo, lecz podanie nazwy jest jeszcze trudniej- 
sze. Powstałoby wówczas, gdyby zamiast pieczenia wła�ci- 
wego powstało osmalenie (���������) na skutek braku 
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ciepła wewn�trznego. To za� mogłoby si� dokona� czy 
to w wyniku niedostatku ognia z zewn�trz, czy te� wskutek 
du�ej ilo�ci wody w przedmiocie. Wtedy to ilo�� ognia 
jest zbyt du�a, by pozosta� bez wpływu, a zbyt mała, 
aby spowodowa� strawienie. 

Rozdział IV 

Wilgo� i sucho�� 

Wypada teraz powiedzie� o jako�ciach biernych, to 
znaczy o sucho�ci i wilgoci38. 

Tworzywem ciał jest sucho�� i wilgo�. Z ich zmieszania 
pochodzi wszystko. Natur� ciała okre�la to, czego jest 
wi�cej: w jednym wypadku sucho�ci, w innym za� wilgoci. 
Wszystko to istnieje zatem w akcie albo w sposób prze- 
ciwny39. Podobna relacja zachodzi pomi�dzy procesem 
a zdolno�ci� topnienia. Poniewa� wilgo� łatwo daje si� 
kształtowa�, sucho�� natomiast z trudem, st�d ich wza- 
jemna relacja podobna jest do tej, która istnieje pomi�dzy 
pokarmem a przyprawami40. Wilgo� jest dla sucho�ci 
przyczyn� kształtu. Jedno wzgl�dem drugiego spełnia rol� 
spoiwa, jak to głosił Empedokles w poemacie O naturze: 
„zł�czywszy m�k� z wod�"41. Dlatego ciało ukształtowane 
zawiera obydwie te jako�ci. Spo�ród �ywiołów najbardziej 
wła�ciwym sucho�ci jest ziemia, wilgoci za� woda42. Z tego 
powodu wszystkie ukształtowane, dost�pne nam ciała 
składaj� si� z wody i ziemi. Ujawniaj� natur� tej jako�ci, 
której jest wi�cej. Tote� zwierz�ta �yj� wył�cznie na ziemi 
i w wodzie, nie za� w powietrzu lub ogniu, poniewa� 
ziemia i woda stanowi� materi� ciał. 

Spo�ród wła�ciwo�ci przysługuj�cych ciałom, przede 
wszystkim twardo�� oraz mi�kko��43 musz� wyst�powa� 
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w ka�dym poszczególnym przypadku. To bowiem, co 
składa si� z sucho�ci i wilgoci, musi by� albo twarde, 
albo mi�kkie. Twarde jest to, czego powierzchnia nie 
ulega zginaniu, mi�kkie za�, kiedy ugina si�, ale si� nie 
przesuwa44. Woda na przykład nie jest mi�kka, poniewa� 
jej powierzchnia pod naciskiem nie cofa si� w gł�b, lecz 
rozprzestrzenia. Ciało jest twarde lub mi�kkie bezwzgl�- 
dnie, kiedy odpowiada dokładnie temu, co powiedziano, 
wzgl�dnie natomiast, gdy odpowiada, ale tylko w odnie- 
sieniu do okre�lonego przedmiotu. 

Stopnia twardo�ci i mi�kko�ci ciał nie mo�na okre�li� 
z ich wzajemnej relacji. Poniewa� jednak wszystko, co 
zmysłowe, oceniamy zmysłami, st�d jest rzecz� oczywist�, 
i� twardo�� i mi�kko�� okre�lamy bezwzgl�dnie za pomoc� 
dotyku, posługuj�c si� nim niby miar�45. To, co prze- 
wy�sza go twardo�ci�, nazywamy twardym, co natomiast 
ust�puje — mi�kkim. 

Rozdział V 

Twardnienie 

Ciało, które zachowuje kształt dzi�ki sobie samemu46, 
jest w sposób konieczny albo twarde, albo mi�kkie, to 
znaczy ulega naciskowi, albo nie. Winno by� zatem 
okrzepłe47. Dzi�ki temu bowiem zachowuje kształt. Skoro 
wi�c wszystko, co ukształtowane i trwałe, jest albo mi�kkie 
albo twarde, a jedno i drugie jest wynikiem krzepni�cia48, 
to wszystkie ciała ukształtowane i trwałe s� zarazem za- 
krzepłe. Wła�nie o twardnieniu wypada teraz powie- 
dzie�. 

Oprócz przyczyny materialnej istniej� jeszcze dwie inne, 
czynna i bierna (czynna jest �ródłem ruchu, bierna na- 
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tomiast jest przyczyn� ksztaitu). Obydwie s� przyczynami 
twardnienia i rozproszenia, wysychania i wilgotnienia. 
Jak ju� powiedzieli�my49, przyczyna czynna rozporz�dza 
dwoma rodzajami mocy, bierna za� ulega podwójnemu 
wpływowi. Przyczyna czynna działa za po�rednictwem 
ciepła i zimna, skutki za� biernej ujawniaj� si� dzi�ki 
obecno�ci b�d� nieobecno�ci ciepła albo zimna. 

Poniewa� twardnienie jest rodzajem wysychania, o nim 
to powiemy najpierw50. Cokolwiek podlega kształtowaniu, 
jest wilgotne albo suche, b�d� te� składa si� z obydwóch 
[tych jako�ci]. 

Przyjmujemy, i� woda jest ciałem urzeczywistniaj�cym 
wilgo�, ziemia za� sucho��. Te bowiem spo�ród ciał za- 
wieraj�cych wilgo� i sucho�� s� bierne. St�d te� i zimno 
nale�y raczej do biernych51, poniewa� znajduje si� w wodzie 
i ziemi. Jedno i drugie zawiera chłód. W procesie niszczenia 
zimno zachowuje si� czynnie, przynajmniej — jak powie- 
dzieli�my uprzednio52 — w sposób po�redni. Niekiedy 
powiadamy, i� zimno pali i zagrzewa, jednak�e nie w taki 
sam sposób jak ciepło, ale zg�szczaj�c i wyrzucaj�c ciepło. 
Wszystko, co jest wod�, albo rodzajem wody, albo za- 
wiera wod� czy to ze swej natury, czy to dzi�ki pobraniu, 
podlega wysychaniu (dzi�ki pobraniu zawiera wod� na 
przykład wełna, w sposób za� naturalny — mleko). 
Rodzajami wody s�: wino, mocz, jałowe mleko i w ogóle 
wszystko, co nie pozostawia osadu albo zostawia niewielki, 
lecz nie na skutek lepko�ci. Czasem bowiem przyczyn� 
niewyst�powania osadu jest lepko��, jak w przypadku 
oliwy albo smoły. Cokolwiek jest ogrzewane lub ozi�- 
biane, wysycha pod wpływem ciepła zewn�trznego i we- 
wn�trznego. A nawet to, co wysycha dzi�ki zimnu, na 
przykład odzienie, w którym wilgo� wyst�puje oddzielnie53, 
wysycha pod wpływem wewn�trznego ciepła. Dzieje si� 
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tak dlatego, i� ciepło poci�gane przez otaczaj�ce zimno 
zabiera z sob� wilgo�, o ile jest jej niewiele. 

Wysychanie dokonuje si� — jak powiedziano — zawsze 
przez ogrzewanie albo ozi�bianie, i zawsze na skutek 
zewn�trznego lub wewn�trznego ciepła, które paruje wspól- 
nie z wilgoci� (przez zewn�trzne rozumiem, jak w wy- 
padku gotowania; przez wewn�trzne, kiedy po usuni�ciu 
ciepła zewn�trznego wilgo� paruje pod wpływem unosz�- 
cego si� wewn�trznego jej ciepła54). 

Tyle mieli�my do powiedzenia na temat wilgoci. 

Rozdział VI 

Topnienie i twardnienie 

Skraplanie oznacza b�d� to zg�szczenie w wod�, b�d� 
te� topnienie ciała stałego. W pierwszym przypadku 
zg�szczenie powstaje pod wpływem ozi�bienia powiewu55. 
Natura za� topnienia56 stanie si� oczywista podczas oma- 
wiania twardnienia57. 

Cokolwiek twardnieje, jest albo rodzajem wody, albo 
zło�eniem wody i ziemi. Przyczyn� jest suche ciepło albo 
chłód. Dlatego wła�nie ciała, które twardniej� w wyniku 
działania ciepła lub zimna, topniej� pod wpływem prze- 
ciwstawnych jako�ci. Ciała, których stwardnienie nast�- 
piło pod wpływem suchego ciepła, rozpuszczaj� si� w wo- 
dzie. Jest ona zimn� wilgoci�. Stwardniałe za� pod wpły- 
wem zimna rozpuszczaj� si� pod działaniem ognia, to 
jest ciepła. Niektóre ciała, jak si� wydaje, twardniej� 
pod wpływem wody, jak na przykład gotowany miód. 
W rzeczywisto�ci twardniej� nie dzi�ki wodzie, lecz pod 
wpływem zawartego w niej zimna. 

Ciała, które s� rodzajem wody, nie twardniej� pod 
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wpływem ognia, ale raczej rozpuszczaj� si� na skutek 
jego działania. Nie mo�e przecie� jedna i ta sama przy- 
czyna by� pod tym samym wzgl�dem przyczyn� czego� 
przeciwstawnego. Poza tym je�li wydalenie ciepła powoduje 
twardnienie, jest rzecz� oczywist�, i� wraz z jego poja- 
wieniem si� ciało ulegnie rozpuszczeniu. Tak wi�c twar- 
dnienie jest dziełem zimna. Dlatego tego rodzaju ciała 
nie zg�szczaj� si�, kiedy twardniej�. Zg�szczenie ma miej- 
sce wówczas, gdy wilgo� jest wydalana, natomiast sucho�� 
g�stnieje. Spo�ród płynów jedynie woda nie podlega 
g�stnieniu. 

Zło�one z wody i ziemi ciała twardniej� pod wpływem 
ognia oraz zimna. W obydwu przypadkach g�stniej� 
cz��ciowo w taki sam, cz��ciowo w odmienny sposób58. 
Ciepło zatem wyrzuca wilgo� (gdy bowiem wilgo� wy- 
parowuje, sucho�� g�stnieje i krzepnie), zimno natomiast 
wydala ciepło, wraz z którym wyparowuje wilgo�. Ciała, 
które s� mi�kkie, lecz nie wilgotne nie podlegaj� zg�- 
szczeniu lecz w wyniku wydalania wilgoci twardniej�, 
jak na przykład wypalana glina. Spomi�dzy ciał mie- 
szanych, te, które s� wilgotne, g�stniej� jak na przykład 
mleko. Wiele ciał, które pod wpływem zimna stały si� 
g�ste lub twarde, najpierw wilgotniej�, podobnie jak 
wypalana glina najpierw wilgotnieje i mi�knie. Dlatego 
niekiedy ulega zniekształceniu w piecach. 

Spo�ród ciał zło�onych z ziemi i wody, ale z przewag� 
ziemi, te, które twardniej� w wyniku wydalania ciepła, 
topniej� pod wpływem jego powracania. Mo�na to zau- 
wa�y� w przypadku zamarzni�tego błota. Ciała, które 
twardniej� dzi�ki ozi�bieniu oraz wyparowaniu wilgoci 
wraz z ciepłem, nie rozpuszczaj� si� — chyba �e poddane s� 
działaniu wysokiej temperatury — lecz mi�kn�, jak na 
przykład �elazo lub róg. Tak wi�c �elazo poddane ob- 
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róbce topi si�, staje si� płynem i na powrót twardnieje. 
Równie� stal otrzymuje si� w ten sposób59. Opada 

i oddziela si� �u�el, kiedy za� proces powtarza si� wielo- 
krotnie, metal oczyszcza si� i otrzymuje si� stal. Proces 
nie powtarza si� cz�sto, poniewa� oczyszczanie powoduje 
znaczny ubytek metalu i pomniejszanie wagi. �elazo, 
w którym jest mniej zanieczyszcze�, jest lepsze. Tak�e 
i kamie� zwany pyrimachos topi si�, przyjmuje kształt 
kropel i płynie. Płyn�c krzepnie i znowu staje si� zupełnie 
twardy. Równie� kamienie mły�skie60 topniej� i płyn�. 
Kiedy płynna masa ulega twardnieniu, przyjmuje kolor 
czarny, podobnie jak wapno. (Tak�e muł i ziemia ule- 
gaj� topnieniu61). 

Niektóre spo�ród ciał twardniej�cych pod wpływem 
ciepła s� nierozpuszczalne, inne rozpuszcza wilgo�. Glina 
oraz niektóre gatunki kamieni, które powstaj� w wyniku 
spalania ziemi przez ogie�, jak na przykład kamienie 
mły�skie, nie rozpuszczaj� si�62. Natomiast soda i sól 
rozpuszczaj� si� w płynie, nie w jakimkolwiek, ale tylko 
w zimnym. Dlatego topniej� w wodzie i innych płynach, 
ale nie w oliwie. Tak wi�c suche ciepło przeciwstawia 
si� zimnej wilgoci. Je�li jedno zg�szcza, drugie rozpusz- 
cza. W ten sposób przeciwne przyczyny powoduj� prze- 
ciwne skutki. 

Rozdział VII 

Topnienie i twardnienie (c.d.) 

Ciała, które zawieraj� wi�cej wody ni� ziemi, pod 
wpływem ognia zg�szczaj� si� tylko, te za�, w których 
przewa�a ziemia, twardniej�. Soda oraz sól zawieraj� 
zatem wi�cej ziemi, podobnie skała oraz glina. 

Najwi�cej kłopotów przysparza wyja�nienie natury oli- 



 124 

wy63. O ile odznacza si� przewag� wody, powinna twar- 
dnie� pod wpływem zimna, je�li za� ziemi jest wi�cej, 
powy�szy skutek powinien powodowa� ogie�. Tymczasem 
twardnienia nie powoduje ani jedno, ani drugie, zg�szcza 
za� i jedno, i drugie. Przyczyn� jest du�a przymieszka 
powietrza. Dzi�ki temu oliwa unosi si� na powierzchni 
wody. Powietrze bowiem unosi si� ku górze. Zimno zatem 
zg�szcza i zamienia w wod� zawarte w oliwie powietrze. 
Woda zmieszana z oliw� staje si� g�stsza ni� woda albo 
oliwa oddzielnie. Pod wpływem za� długotrwałego ogrze- 
wania oliwa zg�szcza si� oraz staje si� biała. Rozja�nia 
si� w wyniku wyparowania posiadanej wody, g�stnieje 
natomiast, poniewa� w wyniku rozproszenia ciepła po- 
wietrze zamienia si� w wod�. W obydwu przypadkach 
skutek jest ten sam oraz przyczyna ta sama, proces jednak 
odbywa si� w sposób odmienny. Oliwa g�stnieje zatem 
pod wpływem jednego i drugiego, natomiast ani jedno, 
ni drugie nie wysusza jej. Tak wi�c ani Sło�ce nie wysu- 
sza oliwy, ani zimno, i to nie tylko z powodu [jej] klei- 
sto�ci, ale tak�e dlatego, i� zawriera powietrze. Dlatego 
nie wysycha, ani te� nie gotuje si� pod wpływem ognia, 
poniewa� kleisto�� utrudnia parowanie64. 

Ciała zło�one z wody i ziemi winny by� okre�lane 
podług tego, co przewa�a. Niektóre gatunki win twar- 
dniej� i gotuj� si� podobnie jak moszcz. Ze wszystkich 
tego rodzaju ciał przy wysuszaniu wydostaje si� woda. 
Przykładem mo�e by� woda, której para zg�szcza si� 
znowu w wod�, o ile kto� chciałby j� zebra�. Ilekro� 
pozostaje osad, jest nim ziemia. Niektóre spo�ród tych 
ciał — jak wspomniano — zg�szczaj� si� i wysuszaj� 
pod wpływem zimna. Zimno zatem nie tylko utwardza, 
ale wysusza wod� oraz zg�szcza powietrze w wod�. Twar- 
dnienie — jak powiedzieli�my65 — stanowi jakby rodzaj 
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wysychania. Cokolwiek nie zg�szcza si� pod wpływem 
zimna, lecz twardnieje, jest raczej odmian� wody, jak 
wino, serwatka, ług i ocet. Te za� ciała, które zg�szczaj� 
si�, ale nie paruj� pod wpływem ognia, zawieraj� ziemi� 
albo te� wod� i powietrze. Tak wi�c miód zawiera wi�cej 
ziemi, oliwa znowu wi�cej powietrza. Tak�e i mleko 
oraz krew składaj� si� z obydwóch, to jest wody oraz ziemi, 
z przewag� jednak�e ziemi. Podobnie i te spo�ród płynów, 
z których powstaje soda i sól (tak�e kamienie tworz� 
si� z tego rodzaju ciał). Dlatego je�li serwatka nie oddzieli 
si�, spala si� gotuj�c pod wpływem ognia. Element ziemi 
w mleku �cina si� pod wpływem soku figowego66, je�li 
si� je gotuje, jak to czyni� lekarze. W taki zazwyczaj 
sposób oddziela si� serwatk� od sera. Oddzielona serwatka 
nie zg�szcza si�, lecz wygotowuje si� jak woda. Kiedy 
za� mleko nie zawiera wcale sera, albo w małych ilo�ciach, 
Wówczas przewa�a w nim woda, i st�d jest mniej po- 
�ywne. Podobnie zachowuje si� krew67. Zimno wysusza 
j� i w ten sposób utwardza. Niektóre jej gatunki, na 
przykład krew jeleni, nie twardniej� z powodu du�ej 
ilo�ci wody oraz niskiej temperatury. Dlatego [�e] nie 
posiadaj� włókienek, te bowiem składaj� si� z ziemi 
i elementu twardego. Gdy zatem brak jest włókienek, 
krew nie mo�e twardnie�. Z tego równie� powodu nie 
wysycha. Zostaje bowiem jedynie woda, podobnie jak 
w mleku, z którego wydzielono ser. Dowodzi tego fakt, 
i� chora krew nie chce twardnie�. Jest bowiem ropiasta, 
to jest zło�ona z flegmy i wody, niestrawiona, wymykaj�ca 
si� siłom natury. 

Poza tym niektóre ciała ulegaj� rozkładowi, jak na 
przykład soda, inne znowu, jak glina, s� nierozkładalne. 
Spo�ród tych ostatnich niektóre podlegaj� zmi�kczaniu, 
jak na przykład róg, inne za�, jak wypalana glina albo 
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kamie�, nie podlegaj� mu. Płynie to st�d, i� przyczyny 
przeciwne wywołuj� przeciwne skutki, tak i� je�li twardnie- 
nie wywoływane jest obydwoma, to jest działaniem zimna 
i sucho�ci, to rozpuszczanie dokonywa� si� musi pod 
wpływem ciepła i wilgoci, czyli ognia i wody (s� bowiem 
przeciwne). Woda rozpuszcza to, co stało si� twarde 
w nast�pstwie działania ognia, ogie� za� to, co stało si� twarde 
wył�cznie dzi�ki zimnu. Cokolwiek za� uległo stwardnie- 
niu pod wpływem zarówno ognia, jak i chłodu, jest za- 
zwyczaj trudno rozpuszczalne. Dotyczy to ciał, które po 
ogrzaniu na nowo pod wpływem zimna twardniej�. Bywa 
niekiedy, i� ciepło, uchodz�c, zabiera z sob� sporo wilgoci. 
Wtedy pod wpływem zimna nast�puje zg�szczenie tak 
wielkie, i� wilgo� nie znajduje przej�cia68. Z tego powodu 
ciepło nie rozpuszcza tego rodzaju ciał, gdy� rozpuszcza 
jedynie to, co twardnieje pod wpływem zimna. Nie czyni 
tego równie� woda. Nie rozpuszcza twardniej�cych dzi�ki 
zimnu ciał, ale tylko te, które stwardniały pod wpływem 
suchego ciepła. �elazo topnieje na skutek działania ciepła, 
twardnieje pod wpływem zimna. Drewno pali si�, po- 
niewa� składa si� z ziemi oraz powietrza, natomiast nie 
topi ani te� nie mi�knie. Ka�dy rodzaj drewna, z wyj�- 
tkiem hebanowego, utrzymuje si� na powierzchni wody. 
Dzieje si� tak, poniewa� wszystkie inne zawieraj� du�o 
powietrza. Z czarnego natomiast hebanu powietrze ulo- 
tniło si� i dlatego składnikiem, który tam przewa�a, jest 
ziemia. Glina składa si� jedynie z ziemi, poniewa� w wy- 
niku wysychania twardnieje stopniowo. Tak wi�c ani 
woda, ani te� ogie� nie mog� przedosta� si� przez 
pory, którymi zaledwie mogło wydosta� si� powietrze. 
Ciepło bowiem uczyniło j� tward�89. 

W ten sposób powiedzieli�my o naturze, przyczynach, 
oraz rodzajach twardnienia i topnienia. 
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Rozdział VIII 

Wła�ciwo�ci powstałe dzi�ki czterem podstawowym jako�ciom 

Z powy�szych omówie� wynika jasno, i� ciała powstaj� 
przy udziale ciepła i zimna, które powoduj� ich zg�szczc- 
nie i twardnienie. Poniewa� one to wła�nie kształtuj� 
ciała, dlatego we wszystkich znajduje si� ciepło, a je�li 
tego brakuje, zimno. Tak wi�c poniewa� ciepło i zimno 
spełniaj� rol� czynn�, wilgo� za� i sucho�� — biern�, 
dlatego ciała zło�one posiadaj� wszystkie te cztery jako�ci. 
Z ziemi i wody tworz� si� ciała jednorodne70 zarówno 
w ro�linach, czy zwierz�tach, a tak�e metale takie, jak 
złoto, srebro i inne tego rodzaju, które, jak to było wy�ej 
powiedziane, powstały z ziemi i wody oraz zawartego 
w nich wyziewu71. Wszystkie te ciała ró�ni� si� mi�dzy 
sob� wła�ciwymi sobie sposobami oddziaływania na zmy- 
sły (jaka� rzecz jest biała, pachn�ca, d�wi�czna, słodka, 
ciepła lub zimna wtedy, gdy mo�e wywoła� takie wra- 
�enie), a tak�e wła�ciwymi sobie zdolno�ciami ulegania, 
które nazywamy jako�ciami biernymi. Mam na my�li 
zdolno�� topnienia, krzepni�cia, zginania i inne tego 
rodzaju. Wszystkie te wła�ciwo�ci s� bierne, podobnie 
jak wilgo� i sucho��, i dzi�ki nim wyró�nia si� ko�ci, 
ciało, nerwy, drewno, łyko, kamie� oraz ka�de spo�ród 
innych jednorodnych ciał natury. 

Zechciejmy wyliczy� je najpierw, szereguj�c podług 
ich zdolno�ci oraz niezdolno�ci podlegania okre�lonym 
wpływom72: 

1. twardniej�ce — nietwardniej�ce 

2. topliwe — nietopliwe73
 

3. mi�kn�ce — niemi�kn�ce 

4. wchłaniaj�ce — niewchłaniaj�ce 

5. gi�tkie — sztywne 
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6. łamliwe — niełamliwe 

7. kruche — twarde 

8. wytłaczalne — niewytłaczalne 

9. daj�ce si� kształtowa� — nie daj�ce [si� kształtowa�] 

10. daj�ce si� �cisn�� — nie daj�ce [si� �cisn��] 

11. rozci�gliwe — nierozciagliwe 

12. kowalne — niekowalne 

13. rozszczepialne — nierozszczepialne 

14. rozcinalne — nierozcinalne 

15. kleiste — sypkie 

16. ugniataj�ce si� — nieugniataj�ce si� 

17. pal�ce si� — niepal�ce si� 

18. dymi�ce — niedymi�ce. 
Wi�kszo�� ciał ró�ni si� mi�dzy sob� tymi to wła�ci- 

wo�ciami. Omówimy obecnie natur� ka�dej z nich. 
Uprzednio powiedzieli�my ogólnie o tym, co twarde 

oraz mi�kkie, o tym, co topliwe i nietopliwe. Powró�my 
jeszcze teraz do tego. Spo�ród ciał, które twardniej� 
i krzepn�, jedne osi�gaj� taki stan pod wpływem ciepła, 
inne pod wpływem zimna. Ciepło oddziałuje przez wy- 
suszanie wilgoci, natomiast zimno przez wyrzucanie ciepła. 
Ciała twardniej� i krzepn� na skutek braku wilgoci albo 
ciepła; a mianowicie te, w których przewa�a woda, 
z powodu niedostatku ciepła, te za�, w których jest wi�cej 
ziemi, z powodu niedostatku wilgoci. Ciała, którym brak 
wilgoci, rozpuszczaj� si� pod wpływem wilgoci, chyba 
�e ich pory stały si� zbyt małe, aby mogła wnikn�� 
[w nie] cz�steczka wody, jak w przypadku wypalonej 
gliny. Wszystkie ciała, w których nie zachodzi taki przy- 
padek, rozpuszczaj� si� pod wpływem wilgoci, jak na 
przykład soda, sól oraz suchy muł. Ciała, które twardniej� 
z braku ciepła, rozpuszczaj� si� pod jego wpływem, jak 
na przykład lód, ołów, mosi�dz. Tak wi�c powiedzie- 
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li�my, które ciała twardniej�, które za� ulegaj�, b�d� 
nie ulegaj� topnieniu. Ciałami nie podlegaj�cymi twar- 
dnieniu s� te, które nie zawieraj� �adnego rodzaju wilgoci 
ani te� nie składaj� si� z wody, lecz głównie z ciepła 
i ziemi, jak na przykład miód i moszcz (stanowi� rodzaj 
musuj�cych), a tak�e te, w których wprawdzie znajduje 
si� woda, lecz w wi�kszym jeszcze stopniu powietrze, 
jak na przykład oliwa, �ywe srebro74 czy te� jaka� sub- 
stancja kleista w rodzaju smoły albo �ywicy. 

Rozdział IX 

O wła�ciwo�ciach ciał(cd.) 

Spo�ród ciał twardych zmi�kczeniu nie podlegaj� te, 
które powstaj� z wody, jak na przykład lód, lecz te, 
w których mie�ci si� sporo ziemi. Wilgo� nic mo�e wy- 
parowa� z nich zupełnie, jak w przypadku sody albo 
soli, ani te� wyst�pi� w wyj�tkowo nieznacznej ilo�ci, 
jak w przypadku wypalonej gliny. Je�li s� rozci�gliwe 
lecz niewilgn�ce, albo te� daj�ce si� ku� i pozbawione 
wody, wówczas mi�kn� pod wpływem ognia, jak na 
przykład �elazo, róg i drewno75. 

Spo�ród ciał rozpuszczalnych jak i nierozpuszczalnych 
jedne wchłaniaj� wilgo�, inne za� nie. Tak wi�c br�z 
topi si�, ale nie wchłania. Wełna natomiast i ziemia 
wchłania, poniewa� pobiera wod�. Br�z topi si� zatem, 
ale nie pod wpływem wody. Spo�ród za� ciał rozpuszcza- 
j�cych si� w wodzie niektóre nie wchłaniaj�, jak na 
przykład soda i sól. Tylko te ciała wchłaniaj�, które 
staj� si� mi�kkie pobieraj�c wod�. Niektóre znowu wchła- 
niaj� ale nie rozpuszczaj� si�, jak wełna lub owoce. 
Wchłaniaj� bowiem te ciała, które zawieraj� ziemi� oraz 
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posiadaj� pory wi�ksze od cz�steczek wody, a równocze- 
�nie bardziej twarde ni� woda76. Ciała, które rozpuszczaj� 
si� w wodzie, posiadaj� wiele takich otworów. 

Dlaczego jednak ziemia rozpuszcza si�, zarówno jak 
i wchłania wilgo�, podczas gdy soda rozpuszcza si� wpra- 
wdzie, lecz nie wchłania? Otó� dlatego, i� w sodzie 
otwory s� tak liczne, i� woda rozdziela natychmiast po- 
szczególne jej cz�stki, w ziemi natomiast otwory takie 
rozmieszczone s� nieregularnie77, i st�d zjawisko osi�ga 
ró�norodno�� w zale�no�ci od pochłanianej wody78. 

Niektóre spo�ród ciał pozwalaj� si� gi�� i prostowa�, 
jak na przykład pr�ty trzciny oraz wiklina, inne za� 
pozbawione s� gi�tko�ci, jak w przypadku gliny i kamie- 
nia. Nie pozwalaj� si� gi�� ani prostowa� te spo�ród 
ciał, których długo�� nie zmienia kształtu z prostego 
w zakrzywiony, ani z zakrzywionego w prosty. 

Uginanie i prostowanie polega na zmianie kształtu 
w prosty lub zakrzywiony. Cokolwiek za� ugina si�, 
kieruje si� ku górze albo ku dołowi. Ruch powoduj�cy 
wypukło�� lub wkl�sło�� z zachowaniem jednak�e dłu- 
go�ci nazywa si� zaginaniem. Gdyby za� poruszenie do- 
konało si� w linii prostej, wówczas to, co proste, musia- 
łoby by� zagi�te. Tymczasem niemo�liwe jest, aby to, 
co proste, było równocze�nie zagi�te. Je�eli cokolwiek 
podlega gi�ciu, wygina si� ku górze albo ku dołowi. 
W pierwszym przypadku kształt zmienia si� w wypukły, 
w drugim znowu we wkl�sły. Nie istniej e natomiast zagi�- 
cie na wprost, lecz uginanie i prostowanie jest czym� 
odr�bnym. Takie to s� ciała podlegaj�ce i niepodlega- 
j�ce uginaniu i prostowaniu. 

Niektóre ciała łami� si� i krusz� zarazem, albo te� 
tylko łami�, b�d� tylko krusz�. Na przykład drewno 
łamie si�, ale nie kruszy. Natomiast lód i kamie� krusz� 
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si�, ale nie łami�. Natomiast wypalana glina kruszy si� 
i łamie. Ró�nica polega na tym, i� łamanie jest podzie- 
leniem na wi�ksze cz��ci i oddzieleniem, kruszenie za� — 
podzieleniem na jakiekolwiek wi�cej ni� dwie cz��ci. 
Ciała, które twardniej�c otrzymały wiele nieregularnych 
otworów, podlegaj� kruszeniu (przez nic bowiem prze- 
biega podział). Te znowu, których pory rozci�gaj� si� 
wzdłu�, łami� si�, wreszcie posiadaj�ce obydwa rodzaje 
łami� si� i krusz� zarazem. 

Niektóre ciała daj� si� tłoczy�, jak na przykład br�z 
i wosk, inne za�, jak glina i woda, nie ulegaj� takiemu 
wpływowi. Tłoczenie polega na cz��ciowym zagł�bieniu 
si� powierzchni ciała pod wpływem uderzenia, naci�ni�- 
cia czy w ogóle dotkni�cia. Ciała takie s� zazwyczaj 
mi�kkie, jak na przykład wosk, którego cz��� zagł�bia 
si�, podczas gdy reszta nie ulega zmianie, albo twarde 
jak br�z. Ciała nie daj�ce si� wytłacza� s� twarde, jak 
na przykład wypalona glina (powierzchnia nie poddaje 
si� naciskowi), albo płynne, jak na przykład woda (woda 
ust�puje wprawdzie z jednego miejsca, ale zajmuje inne). 

Spo�ród ciał podlegaj�cych tłoczeniu te, które zacho- 
wuj� wyci�ni�t� form� oraz r�cznie daj� si� kształtowa�, 
nosz� nazw� plastycznych. Te za�, które nie daj� si� 
w ten sposób kształtowa�, jak na przykład kamie� albo 
drzewo, b�d� te� przyjmuj� wprawdzie, lecz nie zatrzy- 
muj� wyci�ni�tego kształtu, jak ma to miejsce w przy- 
padku wełny lub g�bki, nie s� plastyczne, lecz daj� si� 
�cisn��. Ciało daje si� �cisn�� wówczas, kiedy naciskane 
zdolne jest skupi� si� w sobie. Jego powierzchnia zapada 
si�, nie ulega jednak podziałowi, ani te� poszczególne 
cz��ci nie zmieniaj� poło�enia, jak w przypadku wody 
(woda czyni tak rzeczywi�cie). Nacisk jest poruszeniem, 
jakie w wyniku dotkni�cia przekazywane jest ze strony 
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ciała pozostaj�cego w ruchu. Uderzenie nast�puje pod 
wpływem przesuwaj�cego si� przedmiotu. �ci�ni�ciu mo�e 
ulec jedynie takie ciało, którego pory nie s� nim wypełnio- 
ne. Dlatego mo�e ono skupi� si� w swych pustych prze- 
strzeniach, czyli w swych porach. Niekiedy ulegaj�ce 
�ci�ni�ciu pory nie s� pró�ne79, jak na przykład nasycona 
wod� g�bka (wtedy pory s� pełne). W takim jednak 
przypadku musz� by� wypełnione materi� bardziej mi�k- 
k� ni� skupiaj�ce si� w sobie ciało. �ci�nieniu podlegaj� 
na przykład g�bka, wosk oraz mi�so. Nie podlegaj� na- 
tomiast te ciała, które pod wpływem nacisku nie skupiaj� 
si�, czy to na skutek braku owych przestrzeni, czy te� 
w wyniku wypełnienia ich jeszcze twardsz� materi�. 
Tak wi�c �elazo nie podlega �ciskaniu, podobnie jak 
kamie�, woda i wszelkiego rodzaju płyny. 

Rozci�gliwymi nazywamy te spo�ród ciał, których po- 
wierzchnia rozszerza si�. Rozci�ganie polega bowiem na 
rozszerzaniu si� powierzchni w sposób ci�gły w kierunku 
wyznaczanym poruszeniem. Rozci�gliwymi s� na przy- 
kład włosy, rzemie�, struny, ciasto, muł, natomiast nie 
rozci�gaj� si� woda i kamie�. Niektóre ciała podlegaj� 
zarazem rozci�ganiu i �ciskaniu, jak wełna, inne za� nie. 
Na przykład flegma jest rozci�gliwa, ale nie ulega �ci�ni�- 
ciu, g�bka natomiast ulega, lecz nie jest rozci�gliwa. 

Niektóre ciała s� kowalne, jak na przykład br�z, inne 
za�, jak kamie� lub drzewo, nie podlegaj� takiemu wpły- 
wowi. Kowalnymi s� te, których powierzchnia pod wpły- 
wem uderzenia przesuwa si� cz��ciowo wzdłu� i w gł�b. 
Te, którym brak takiej zdolno�ci, nie daj� si� ku�. Ciała 
kowalne daj� si� kształtowa�, jednak�e nie wszystkie 
daj�ce si� kształtowa� s� kowalne, na przykład drewno. 
Jednak�e, ogólnie mówi�c, obydwie wła�ciwo�ci s� za- 
mienne. Spo�ród ciał ulegaj�cych �ci�nieniu jedne s� 
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kowalne, inne nie. Wosk oraz muł daj� si� wykuwa�, 
wełna natomiast nie (ani te� woda). 

Niektóre ciała s� rozszczepialne, na przykład drewno, 
inne znowu nierozszczepialne — na przykład wypalona 
glina. Rozszczepialne jest to, co rozłupuj�c si� wyprzedza 
narz�dzie dziel�ce. Rozszczepianie zatem wyst�puje wów- 
czas, kiedy ciało rozłupuje si� bardziej ni� zmusza do 
tego przyczyna. W ten sposób szczelina ro�nie. W przy- 
padku przecinania powy�sze zjawisko nie zachodzi. Nie- 
rozszczepialnymi s� te ciała, w których powy�sze zjawiska 
nie zachodz�. Rozszczepianiu nigdy nie ulega ciało mi�k- 
kie (mam tu na my�li ciała bezwzgl�dnie, nie za� wzgl�d- 
nie mi�kkie — w tym ostatnim znaczeniu tak�e �elazo 
jest mi�kkie), ani te� całkiem twarde, lecz to, co nie jest 
ani wilgotne, ani daj�ce si� tłoczy�, ani kruche. Takimi 
s� ciała, których pory ł�cz�ce poszczególne cz��ci ciała 
ustawione s� wzdłu�, nie za� na ukos. 

Spo�ród ciał twardych jak i mi�kkich rozcinalnymi 
s� te, które nie rozszczepiaj� si�, zanim zostan� rozci�te, 
ani te� rozłupywane nie krusz� si�. To, co nie jest wilgotne, 
nie podlega rozcinaniu. Niektóre ciała s� zarazem roz- 
szczepialne i rozcinalne, jak na przykład drewno. Rozszcze- 
pianie dokonuje si� najcz��ciej wzdłu�, rozci�cie nato- 
miast wszerz. Ka�de ciało dzieli si� na wiele cz��ci. 
Je�li stanowi poł�czenie wielu cz��ci na długo��, wówczas 
jest rozszczepialne, je�li natomiast ł�czy si� wszerz, wtedy 
jest rozcinalne. 

Ciało, gdy jest rozci�gliwe, mi�kkie lub wilgotne, jest 
równie� kleiste. Wła�ciwo�� ta wynika z wzajemnego po- 
ł�czenia ciał zaz�biaj�cych si� niby ogniwa ła�cucha. 
Mog� one rozci�ga� si� na du�� odległo�� albo skurczy�. 
Ciało pozbawione powy�szej wła�ciwo�ci jest sypkie. 

Ugniata� daje si� to, co po �ci�ni�ciu zachowuje kształt. 
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Nie podlegaj� takiemu wpływowi zarówno te, które nie- 
zupełnie daj� si� �cisn��, jak i te, które nie zatrzymuj� 
wytłoczenia. 

Niektóre ciała spalaj� si�, inne za� nie80. Tak wi�c 
pal� si� drewno, wełna, ko�ci, natomiast kamie� i lód 
nie spalaj� si�. Ciało ulega spaleniu, je�li jego pory zdolne 
s� do przyj�cia ognia, a znajduj�ca si� w nich wilgo� 
jest słabsza od ognia. Te za�, które nie maj� ich w ogóle 
albo te� maj� wiele wilgoci, jak lód czy te� bardzo zie- 
lone ro�liny, nie pal� si� wcale. 

Ciałami dymi�cymi s� te, które w taki sposób zawie- 
raj� wilgo�, i� pod wpływem ogrzewania nie mo�e ona 
wyparowa� oddzielnie. Para jest mokrym wyziewem wil- 
goci unosz�cym si� w powietrze i wiatr, pod wpływem 
spalaj�cego ciepła. Ciała dymi�ce z czasem wyparowuj� 
w powietrze81, niektóre wysychaj� i gin�, inne znowu 
staj� si� ziemi�. Ten rodzaj wyziewu wyró�nia si� tym, i� 
nie wilgotnieje, ani te� nie staje si� wiatrem (wiatr jest 
nieprzerwanie płyn�cym strumieniem powietrza). Dymie- 
nie jest wspólnym wyziewem sucho�ci i wilgoci pod wpły- 
wem �aru. St�d nie tyle zwil�a, ile raczej zabarwia82. 
Dymienie drewna powoduje kope�. Powy�sz� nazw� 
obejmuj� tak�e dym powstaj�cy z ko�ci, włosów i wszy- 
stkich tego rodzaju ciał. Nie ma on bowiem wspólnej 
nazwy, lecz ka�dy przez analogi� w ten sposób jest na- 
zywany, jak to mówi Empedokles83: 

włosy, li�cie oraz ptaków g�ste pióra 

zarówno staj� si� dla mocnych członków ochron� 

Dymem ciała tłustego jest sadza, substancji za� oleistych 
dym tłusty. Z tego wła�nie powodu oliwa nie podlega 
gotowaniu ani zg�szczeniu, poniewa� dymi, ale nie pa- 
ruje. Woda za� paruje, lecz nie dymi. Wino słodkie 
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dymi, jest bowiem tłuste i zachowuje si� podobnie jak 
oliwa. Pod wpływem zimna nie zg�szcza si�, pali si� jed- 
nak. Nosi wprawdzie nazw� wina, nic sprawia jednak 
jego skutków. Nie ma tak�e smaku wina, st�d te� nie 
upija jak zwyczajne wino (dymi w niewielkim stopniu, 
tote� pali si�). 

Ciała, które rozsypuj� si� w popiół, wydaj� si� nale�e� 
do łatwopalnych. Dotyczy to wszystkiego, co zg�szcza 
si� pod wpływem ciepła, b�d� te� obydwóch, to znaczy 
ciepła i zimna. Jest bowiem oczywiste, i� te wła�nie 
ciała poddaj� si� działaniu ognia. W najmniejszym stop- 
niu [poddaje si� mu] kamie� zwany karbunkułem. 

Spo�ród ciał podlegaj�cych spalaniu jedne pal� si� 
płomieniem, inne za� nie84. Z tych ostatnich niektóre 
zw�glaj� si�. Pal� si� płomieniem te, które dostarczaj� 
płomienia; które za� niezdolne s� do ich wywołania, 
pal� si� bez płomienia. 

Płomieniem pali si� to, co nie jest wilgotne i zawiera dym. 
Smoła, oliwa i wosk posiadaj� wi�kszy płomie� wtedy, 
gdy nie pal� si� osobno, lecz wraz z innymi ciałami. 
Te ciała, które najbardziej płon�, wywołuj� dym. Zw�- 
gleniu za� ulegaj� te, które zawieraj� wi�cej ziemi ni� 
dymu. Poza tym niektóre ciała topliwe nie dostarczaj� 
płomieni, jak na przykład br�z; inne, wywołuj�ce pło- 
mie�, nie podlegaj� stapianiu — na przykład drewno; 
u innych jeszcze pojawiaj� si� obydwa zjawiska, jak 
w przypadku �ywicy. Przyczyna le�y w tym, i� drewno 
posiada mas� wilgoci rozprzestrzenion� w sposób ci�gły 
i wsz�dzie, która ulega spaleniu, podczas gdy br�z za- 
wiera j� w niektórych tylko cz��ciach, nieregularnie, 
nadto w zbyt małej ilo�ci, aby mógł powsta� płomie�85. 
�ywica za� posiada obydwie wła�ciwo�ci. Spo�ród ciał 
dymi�cych te, które z powodu du�ej ilo�ci ziemi nie 
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stapiaj� si�, wywołuj� płomie�. Sucho�� jest wspólna 
zarówno dla nich, jak te� dla ognia. Kiedy osi�ga wysok� 
temperatur�, wówczas powstaje ogie�. Płomie� jest za- 
tem pal�cym si� wiatrem albo dymem. Kope� jest dymem 
drzewnym. Dymem za� wosku, �ywicy, smoły oraz ciał 
zawieraj�cych smoł� i w ogóle tego rodzaju ciał jest 
sadza, oliwy natomiast i innych o podobnym składzie — 
dym tłusty. Oddzielnie pal� si� bardzo słabo, poniewa� 
zawieraj� niewiele sucho�ci (jest ona po�rednim etapem 
ognia), natomiast wraz z innymi ciałami — przeciwnie. 
Tłuszcz jest mieszanin� sucho�ci z oliw�. Ciała dymi�ce 
zawieraj� zazwyczaj wi�cej wilgoci, jak na przykład oliwa 
i smoła, pal�ce natomiast [wi�cej] sucho�ci. 

Rozdział X 

Ciała jednorodne 

Takimi to wła�ciwo�ciami oraz odr�bno�ciami w do- 
tyku, a tak�e w smaku, zapachu i barwie ró�ni� si�, 
jak po wiedzieli�my, mi�dzy sob� ciała jednorodne86. 

Ciałami jednorodnymi s� na przykład metale: br�z, 
złoto, srebro, cyna, �elazo, kamie�, inne tego rodzaju 
oraz to, co z nich powstaje. Ponadto substancje wyst�- 
puj�ce w zwierz�tach i ro�linach, a mianowicie mi�so, 
ko�ci, nerwy, skóra, wn�trzno�ci, włosy, �ci�gna i �yły. 
Z nich to powstaj� ciała niejednorodne, jak twarz, r�ka, 
stopy i tym podobne. U ro�lin za� drewno, kora, li�cie, 
korze� i inne. 

Ciała niejednorodne zawdzi�czaj� swe istnienie zupeł- 
nie innej przyczynie, niemniej przyczyn� materialn� ich 
cz��ci stanowi wilgo� i sucho��, to znaczy woda i ziemia 
(charakteryzuj� najlepiej powy�sze wła�ciwo�ci); przyczy- 
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na natomiast sprawcz� jest ciepło i zimno (dzi�ki nim 
tworz� si� i zg�szczaj� ciała zło�one z wody i ziemi). 
Obecnie zatem zastanowimy si�, które spo�ród ciał jedno- 
rodnych składaj� si� z ziemi, które z wody, które za� 
z obydwóch. 

Spo�ród ciał ju� utworzonych jedne s� płynne, inne 
mi�kkie, jeszcze inne twarde. O tym, które z nich stały 
si� sztywne lub mi�kkie w wyniku procesu twardnienia, 
powiedziano ju� wcze�niej. 

Spo�ród ciał wilgotnych te, które paruj�, stanowi� 
odmian� wody, które za� nie — s� utworzone z ziemi 
b�d� z ziemi i wody, jak na przykład mleko, czy te� 
z ziemi i powietrza, jak drewno, czy wreszcie z wody 
i powietrza, jak oliwa87. Te, które ulegaj� zg�szczeniu 
pod wpływem ciepła, nale�� do mieszanych (Pomi�dzy 
ciałami płynnymi pewn� trudno�� sprawia wino. Paruje 
bowiem i g�stnieje, jak to zachodzi w przypadku młodego 
wina. Dzieje si� tak za� dlatego, i� wino nie jest jednego 
gatunku, ale ka�de [jest] innym. Wino młode zawiera 
wi�cej ziemi ni� stare. Dlatego pod wpływem ciepła zg�- 
szcza si� bardzo łatwo, natomiast twardnieje powoli pod 
wpływem zimna. Zawiera du�o ciepła oraz ziemi�, jak 
to mo�na zauwa�y� w Arkadii, gdzie pod wpływem 
dymu wysycha w bukłakach tak dalece, i� skrobie si� 
je w celu spo�ycia. Je�eli wi�c wino tworzy jakikolwiek 
osad, to w zale�no�ci od rozmiarów zjawiska przewa�a 
jedno lub drugie, to znaczy ziemia lub woda). Płyny 
g�stniej�ce pod wpływem zimna zawieraj� ziemi�. Te 
za�, które zg�szczaj� si� pod wpływem ciepła i zimna, 
zawieraj� wiele składników, podobnie jak oliwa, miód 
oraz wino słodkie. 

Te spo�ród ciał, które stwardniały w wyniku działania 
zimna, jak na przykład lód, �nieg, grad, szron, zawieraj� 
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wod�. Te znowu, które [stwardniały] pod wpływem ciepła, 
zawieraj� ziemi�, na przykład glina, ser, soda i sól. W ko�- 
cu te, które staj� si� twarde pod wpływem obydwóch, 
zawieraj� równie� jedno i drugie. Do tej ostatniej kate- 
gorii nale�� te, które twardniej� wskutek ozi�bienia, to 
znaczy wydalania obydwóch, ciepła i wilgoci wydzielanej 
wraz z ciepłem. Tak wi�c sól oraz ciała zło�one z ziemi 
twardniej� w wyniku wyrzucenia tylko wilgoci, lód na- 
tomiast, kiedy usuwane jest wył�cznie ciepło. W ten spo- 
sób powstaj� w wyniku działania obydwu i zawieraj� 
obydwa. Ciała, z których wilgo� została zupełnie wyda- 
lona, jak na przykład wypalona glina czy bursztyn (bur- 
sztyn i wszystko, co tworzy si� na kształt łez, powstaje 
w nast�pstwie ozi�bienia, jak w przypadku mirry, �ywicy 
i gumy. Bursztyn nale�y do tego wła�nie gatunku i w ten 
sposób twardnieje, na co wskazuj� uwi�zione w nim owady. 
Ciepło wyrzucane przez chłód rzeki zabiera z sob� wilgo� 
podobnie jak gotuj�cy si� miód, gdy wrzuci si� go do 
wody), zawieraj� ziemi�. 

Niektóre ciała nie s� topliwe, ani te� nie mi�kn�, 
jak bursztyn oraz niektóre kamienie, na przykład sta- 
laktyty w jaskiniach. Tworz� si� podobnie jak i tamte, 
czyli nie pod wpływem ognia, lecz zimna wydalaj�cego 
ciepło, które wydostaj�c si� z ciała zabiera z sob� wilgo�. 
W innych za� ciałach dokonuje si� to pod wpływem ciepła 
z zewn�trz. Te ciała, z których wilgo� nie została w pełni 
wydalona a przewag� posiada ziemia, mi�kn� na wzór 
�elaza i rogu (�ywica i inne tego rodzaju substancje 
paruj� podobnie jak drewno)88. Poniewa� ciała, które 
topniej� pod wpływem ognia, zaliczy� nale�y do topli- 
wych w ogóle, dlatego musz� zawiera� w du�ych ilo�ciach 
wod�. Niektóre — jak wosk — składaj� si� z wody 
i ziemi. Te, które ulegaj� topnieniu pod wpływem 
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wody, zawieraj� ziemi�, które za� nie ulegaj� ani jedne- 
mu ani drugiemu, zawieraj� albo ziemi�, albo ziemi� 
i wod�. 

Poniewa� wszystkie ciała, którym przysługuj� wymie- 
nione wy�ej wła�ciwo�ci, s� albo stałe, albo płynne i nie 
istnieje �adna kategoria po�rednia, oznaczałoby to, i� 
wyliczyli�my wszystkie wła�ciwo�ci, z których poznajemy, 
czy jakie� ciało składa si� z ziemi czy z wody, czy te� 
z innych wielu składników, a tak�e, czy powstało w wy- 
niku działania ciepła, czy zimna, czy te� jednego i dru- 
giego89. 

Złoto oraz srebro, br�z, cyna, ołów i szkło a tak�e 
liczne rodzaje nie nazwanych minerałów zawieraj� wod�. 
Wszystkie bowiem topniej� pod wpływem ciepła. Tak�e 
niektóre wina, mocz, ocet, serwatka, limfa i krew za- 
wieraj� wod�. Wszystko to bowiem twardnieje w wyniku 
działania zimna. Natomiast w �elazie, rogu, kopytach, 
ko�ciach, nerwach, drewnie, włosach i korze przewa�a 
ziemia. To samo dotyczy bursztynu, mirry, �ywicy i wszy- 
stkich podobnych do kropel substancji, jak te� stalakty- 
tów, owoców z gatunku str�czkowych i �yta (wszystkie 
zawieraj� ziemi�, jedne w mniejszym, inne wi�kszym 
stopniu, niektóre ulegaj� zmi�kczeniu, inne paruj� i po- 
wstaj� dzi�ki ozi�bianiu). Dotyczy to tak�e sody, soli, 
oraz takich rodzajów minerałów, które ani nie powstaj� 
przez ozi�bienie, ani te� nie s� topliwe. Krew za� oraz 
nasienie składaj� si� z ziemi, wody i powietrza90. We 
krwi �ylnej przewag� ma ziemia (dlatego [krew] zg�szcza 
si� pod wpływem zimna, rozpuszcza za� w wodzie), 
natomiast we krwi poza �yłami przewa�a woda (dlatego 
[ta krew] nie twardnieje). Nasienie twardnieje wówczas, 
kiedy pod wpływem ozi�biania wraz z ciepłem wydalana 
jest wilgo�. 
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Rozdział XI 

Ciała jednorodne (cd.) 

Dociec obecnie nale�y, które spo�ród stałych i płynnych 
ciał s� ciepłe, które za� zimne. Ciała zawieraj�ce wod� 
s� ogólnie bior�c zimne, chyba �e pobieraj� ciepło z ze- 
wn�trz, jak ocet, mocz oraz wino. Te, które zawieraj� 
ziemi�, poniewa� powitały dzi�ki działaniu ciepła, jak 
na przykład wapno i popiół, s� zazwyczaj ciepłe. 

Nale�y przyj��, i� zimno jest niejako materi� ciał91. 
Skoro bowiem sucho�� i wilgo� stanowi� materie (s� 
istotnie tworzywem), owe za� jako�ci najdoskonalej wy- 
st�puj� w ziemi i wodzie (zimno okre�la zarówno ziemi�, 
jak i wod�), to jest rzecz� oczywist�, i� ciała, które zawie- 
raj� jedno lub drugie, s� raczej zimne, chyba �e otrzymuj� 
ciepło, z zewn�trz, jak to zachodzi w przypadku wody 
gotuj�cej si� b�d� filtrowanej przez popiół, bo wtedy 
woda pobiera ciepło z popiołu. We wszystkich bowiem 
spalonych ciałach znajduje si� mniej lub wi�cej ciepła. 
St�d te� istoty �ywe rodz� si� w ciałach gnij�cych, ponie- 
wa� pojawia si� tam ciepło, które niszczy ciepło własne 
ciała. 

Ciała zło�one z ziemi i wody s� ciepłe. Wi�kszo�� 
z nich kształtuje si� na skutek gotowania si� ciepła. 
Niektóre s� wynikiem gnicia, jak na przykład wydzieliny92. 
Jak długo krew, nasienie, szpik, sok i inne tego rodzaju 
ciała pozostaj� w swym naturalnym stanie, s� ciepłe, 
gdy za� go trac� i opuszczaj�, wtedy przestaj� tak�e 
by� ciepłe. Pozostaje w nich jedynie materia, to znaczy 
ziemia i woda. St�d podwójny punkt widzenia: jedni 
utrzymuj�, i� ciała te s� zimne, drudzy, �e ciepłe. Kiedy 
bowiem pojawiaj� si� w stanie naturalnym, wida� i� 
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s� ciepłe, gdy za� s� go pozbawione, [s�] zimne. Jak- 
kolwiek by si� rzeczy miały, to jednak — jak ustali- 
li�my — ciała, w których wyst�puje przewaga wody, 
s� zimne (woda najbardziej przeciwstawia si� �ywiołowi 
ognia), w których za� przewa�a ziemia albo powietrze, 
s� bardziej ciepłe. 

Zdarza si� niekiedy, i� ciała bardzo zimne pod wpły- 
wem zewn�trznego ciepła staj� si� bardzo gor�ce. Pozba- 
wione ciepła, najbardziej twarde i zwarte s� równie� 
najbardziej zimne. Te same jednak ciała rozgrzewaj� 
si� bardzo, kiedy podda si� je działaniu ognia. Tak wi�c 
woda nagrzewa si� bardziej ni� dym, kamie� znowu 
bardziej ni� woda. 

Rozdział XII 

Zapowied� szczegółowego omawiania ciał jednorodnych 

Skoro zatem wyja�nili�my powy�sze kwestie, zajmiemy 
si� teraz natur� ciała, ko�ci oraz pozostałych jednorodnych 
substancji. Dotychczas dowiedzieli�my si� o tym, z czego 
one powstaj�, jakie s� ich rodzaje oraz do jakich, ze 
wzgl�du na sposób powstawania, nale�� poszczególne 
z nich. Owe jednorodne ciała składaj� si� z �ywiołów 
i stanowi� z kolei jakby materi� wszystkich dzieł natury. 

Wszystko, cokolwiek istnieje93, składa si� z wymienio- 
nych substancji jednorodnych jakby z materii; istota 
natomiast wyra�ona jest definicj�. Jest to bardziej oczy- 
wiste w przypadku bardziej doskonałych dzieł natury94 

i w ogóle takich, które maj� charakter narz�dzia oraz 
słu�� okre�lonemu celowi. Łatwo bowiem zauwa�y�, i� 
zmarły jest człowiekiem tylko z imienia. Tak�e i r�ka 
zmarłego jest ni� jedynie z nazwy, podobnie jak wykuty
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w skale flet nazywa si� tylko fletem. Wszystko to bowiem 
stanowi rodzaj narz�dzia. Mniej jednak uwidacznia si� 
ró�nica w wypadku ciała i ko�ci, a jeszcze mniej ognia 
i wody. Gdzie bowiem jest wi�cej materii, tam w mniej- 
szym stopniu objawia si� celowo��. Gdy wyobrazimy 
sobie dwa kra�ce, materia jest niczym innym jak sam� 
materi�, istota za� niczym innym jak poj�ciem, to za�, 
co pomi�dzy, zale�y od tego, jak blisko jest pierwszego 
lub drugiego. Ka�de z nich ma przeznaczenie i nie jest 
po prostu wod� albo ogniem, ani te� ciałem czy wn�- 
trzno�ciami. Jeszcze bardziej dotyczy to twarzy i r�ki. 
Wszystko bowiem okre�lane jest wykonywan� czynno- 
�ci� i ka�da rzecz jest prawdziwa, kiedy zdolna jest 
wykonywa� wła�ciw� sobie czynno��, oko na przykład, 
kiedy widzi. Gdy za� nie potrafi, istnieje tylko z nazwy, 
jak na przykład człowiek martwy lub wykuty w kamieniu. 
Podobnie i piła drewniana nic jest pił�, lecz zaledwie 
jej wyobrazeniem. To samo odnosi si� do ciała. Jego 
jednak działanie jest mniej dostrzegalne ni� j�zyka. Tak 
samo przedstawia si� rzecz z ogniem, jednak�e przed- 
stawi� jego działanie w sposób naukowy95 jest jeszcze 
trudniej ni� — działanie organizmu �ywego. Jest to 
równie� słuszne w odniesieniu do ro�lin oraz ciał nie- 
o�ywionych, jak br�z i srebro. Wszystkie te ciała s� ta- 
kimi dzi�ki posiadanej zdolno�ci wykonywania czego� 
b�d� dzi�ki podleganiu czemu�, podobnie jak ciało i �ci�- 
gna. Jednak�e wzajemny u nich stosunek podlegania do 
działania96 nie jest dokładnie znany, tote� niełatwo roz- 
strzygn��, kiedy wyst�puj�, kiedy za� nie, przynajmniej 
dopóki ciało nie ulegnie rozkładowi pozostawiaj�c jedynie 
zewn�trzny kształt, jak stało si� to bardzo dawno z cia- 
łami zmarłych, które w grobach bardzo szybko zmieniły 
si� w popiół. Podobnie i owoce, gdy s� bardzo stare, 
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zachowuj� jedynie wygl�d, ale nie smak. To samo odnosi si� 
do wyrobów z mleka. 

Tego rodzaju cz��ci mog� zatem powstawa� dzi�ki zimnu 
oraz ciepłu, i wywodz�cemu si� z nich ruchowi, twardnie- 
j�c pod wpływem ciepła i zimna. Za jednorodne uwa�am 
ciało, ko�ci, włosy, �ci�gna i tym podobne. Wszystko 
to ró�ni si� jako�ciami, o których wspomnieli�my uprzed- 
nio, a mianowicie pr��no�ci�, ci�gliwo�ci�, zdolno�ci� 
podziału, twardo�ci�, mi�kko�ci� i tymi podobnymi wła- 
�ciwo�ciami. Powstaj� one na skutek mieszania si� ciepła 
z zimnem oraz wynikaj�cego st�d ruchu. Nie mo�na 
jednak s�dzi�, i� dzi�ki temu powstaj� ciała niejedno- 
rodne, jak na przykład głowa, r�ka lub stopa. O ile 
bowiem przyczyn� powstania br�zu lub srebra jest zimno, 
ciepło i ruch, to jednak nie wystarczaj� one do wytwo- 
rzenia piły, kubka lub skrzyni, jako �e w [tym] ostatnim 
przypadku przyczyn� stanowi sztuka, tam za� natura, 
b�d� jeszcze co� innego. 

Gdy wi�c ju� wiemy, do jakiego rodzaju nale�y ka�de 
spo�ród jednorodnych ciał, nale�y omówi� poszczególne 
z nich i powiedzie�, czym jest krew, ciało, nasienie i wszy- 
stko inne. Wtedy bowiem rozumiemy, czym jest dana 
rzecz i dzi�ki czemu powstaje, o ile znamy jej materi� 
i form�, zwłaszcza zarówno proces powstawania jak i gi- 
ni�cia, oraz �ródło ruchu. 

Po obja�nieniu ciał jednorodnych wypada tak�e zaj�� 
si� niejednorodnymi, a w ko�cu i tymi, które składaj� 
si� z niejednorodnych, to znaczy człowiekiem, ro�linami 

tym podobnie97. 
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Rozdział I 

Pochwała filozofii 

Wielekro� my�lałem, Aleksandrze1, �e bosk�, zaiste 
nadludzk� umiej�tno�ci�2 jest filozofia, zwłaszcza, gdy 
wznosz�c si� samotnie ku kontemplacji wszechrzeczy3 

usiłuje dostrzec ukryt� tam prawd�4. A podczas gdy inne 
nauki z powodu wzniosło�ci i rozległo�ci prawdy pozo- 
staj� ode� z dala5, filozofia nie ul�kła si� trudu, ani te� 
nie poczuła si� niegodn� poznania owych wspaniałych 
rzeczy, owszem, uznała, �e tych poznanie jest w naj- 
wy�szym stopniu wła�ciwe i odpowiednie jej naturze6. 
Skoro bowiem było niemo�liwe dla ciała osi�gn�� nad- 
ziemskie przestworza i opu�ciwszy ziemi� bada� owe 
tajemne przestrzenie — jak to niegdy� próbowali czyni� 
nierozumni Aloadzi7 — dusza, dzi�ki filozofii i za prze- 
wodem rozumu8 przekroczywszy ustalone granice9, od- 
nalazła nienu��c� dla siebie drog�. Rzeczy przestrzennie 
odległe zjednoczyła w umy�le, bez trudu — jak s�dz� — 
poniewa� dostrzegła w nich pokrewn� sobie natur�, bo- 
skim za� okiem duszy10 poj�ła rzeczy boskie, objawiaj�c11 

je nast�pnie ludziom. W ten sposób zechciała wspania- 
łomy�lnie12, i na ile to mo�liwe, uczyni� wszystkich ludzi 
uczestnikami swych skarbów. 

Tote� raczej współczu� nale�ałoby tym, którzy uka- 
zuj� nam jedno jakie� miejsce, kształt miasta czy te� 
wielko�� rzeki b�d� pi�kno góry, jak to niektórzy rzeczy- 
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wi�cie uczynili, opisuj�c z niemałym trudem jedni Oss�13, 
inni Nyss�, jeszcze inni jaskini� Korykios14, czy te� ja- 
kiekolwiek inne szczególne miejsce. Nale�ałoby im współ- 
czu� z powodu mało�ci ducha, któr� okazuj� kieruj�c 
tak wiele uwagi ku rzeczom podrz�dnym15 i pozwalaj�c 
si� pochłon�� skromnemu widokowi16. To za� przydarza 
si� im, poniewa� nie potrafi� dostrzec17 togo, co wzniosłe — 
mam na my�li wszech�wiat i to, co w nim najdoskonalsze. 
To bowiem je�liby poznali, nie ulegliby podziwowi dla 
jakichkolwiek innych rzeczy, owszem, uznaliby za małe 
i pozbawione znaczenia wobec wzniosło�ci tych, którymi 
zajmuje si� filozofia. 

Rozwa�my zatem i my — w miar� mo�no�ci jako 
teologowie — wszystko, co dotyczy wszech�wiata i tego, 
co w nim si� zawiera podług natury, poło�enia i ruchu. 
Tobie bowiem, najszlachetniejszemu z ksi���t18 wypada — 
jak s�dz� — podj�� si� studium rzeczy najwa�niejszych, 
filozofii, za� odrzuci� wszystko, co małe, i najznamienit- 
szymi dary ubogaci� szlachetnych. 

Rozdział II 

�ywioły �wiata 

Wszech�wiat jest układem nieba i ziemi oraz wszystkie- 
go, co one obejmuj�19. Inaczej mo�na powiedzie�, i� 
jest to porz�dek i harmonia wszelkich rzeczy podtrzy- 
mywana przez Boga i za po�rednictwem Boga20. 
�rodkiem wszech�wiata, nieruchomym, niewzruszonym 

jest �yciodajna Ziemia, ojczyzna i matka wszelkich istot 
�ywych. Natomiast górna jego cz���, posiadaj�ca tak�e 
sw� wierzchni� granic�, jest mieszkaniem bogów i nazy- 
wa si� niebem. Wypełniona ciałami boskimi, które zwy- 
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kli�my nazywa� gwiazdami, porusza si� nieustannie, za- 
wsze t� sam� kolist� drog� wraz ze wszystkimi gwiazdami 
bez ko�ca, poprzez cał� wieczno��. Poniewa� �wiat cały 
ma kształt kulisty, czyli sferyczny i porusza si� — jak 
powiedziałem — nieustannie21, st�d z konieczno�ci istniej� 
dwa punkty nieruchome, poło�one naprzeciw siebie — 
zupełnie jak w obracaj�cej si� kuli — które pozostaj�c 
niewzruszone podtrzymuj� sfer�; wewn�trz za� nich wi- 
ruje cała masa wszech�wiata. Owe punkty nazywamy 
biegunami22. Je�li wyobrazimy sobie lini� prost� popro- 
wadzon� pomi�dzy tymi dwoma biegunami, przez nie- 
których nazywan� osi�, b�dzie ona �rednic� wszech�wiata23. 
Jej �rodkiem jest Ziemia, punktami za� kra�cowymi — 
bieguny. Jeden z nich, znajduj�cy si� najwy�ej w strefie 
północnej, nazywa si� biegunem arktycznym i jest zawsze 
widzialny. Drugi natomiast, ukryty pod ziemi� w strefie 
południowej, nazywa si� antarktycznym24. 

Substancja, z której utworzone zostało niebo i gwiazdy, 
nazywa si� eterem25 nie dlatego, i� z racji do ognia zbli- 
�onej natury „płonie" (�����) — jak s�dz� niektórzy, 
myl�c si� bardzo, gdy� w rzeczywisto�ci z ogniem nie 
ma ona nic wspólnego — lecz dlatego, �e „kr��y nie- 
ustannie" (�� ����) ruchem kolistym i jest �ywiołem 
ró�nym od czterech pozostałych, czystym i boskim. 

Spomi�dzy gwiazd znajduj�cych si� na niebie niektóre 
stoj� w miejscu, a poruszaj� si� tylko wraz z niebem 
zachowuj�c w nim zawsze to samo poło�enie. Pomi�dzy 
nimi przechodzi tak zwane koło Zodiaku tworz�c jakoby 
pas, poprowadzony uko�nie przez zwrotniki i podzielony 
na dwana�cie poło�e� Zodiaku. Inne natomiast [ciała 
niebieskie], to jest planety, nie poruszaj� si� z jednakow� 
pr�dko�ci� ani wzgl�dem wy�ej wymienionych, ani te� 
wzgl�dem siebie nawzajem, lecz przesuwaj� si� ka�de 
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po swej orbicie26, przy czym jedne s� bardziej, inne mniej 
oddalone od ziemi. Ilo�� gwiazd stoj�cych jest niemo- 
�liwa do przeliczenia, mimo i� pozostaj� na jednej i tej 
samej płaszczy�nie nieba. Liczba natomiast planet spro- 
wadza si� do siedmiu27. Posiadaj� one własne orbity 
kr��enia, ustawione jedna za drug� w ten sposób, i� 
orbita znajduj�ca si� wy�ej jest zawsze wi�ksza od bez- 
po�rednio ni�ej poło�onej. Wszystkie siedem pozostaj� 
zamkni�te jedne w drugich i razem wł�czone w sfer� 
gwiazd stoj�cych28. 

Orbita, która znajduje si� najbli�ej gwiazdy stoj�cej, 
nazywana jest orbit� Fenona b�d� te� Kronosa. Zaraz 
po niej nast�puje orbita Faetona, zwana tak�e orbit� 
Zeusa. Z kolei Pyroes, nazywany tak�e Heraklesem b�d� 
Aresem. W dalszej kolejno�ci Stilbon, przez niektórych 
po�wi�cany Hermesowi, przez innych Apollonowi, a tak�e 
orbita Jutrzenki zwana równie� Afrodyt� albo Her�. 
Potem orbita Sło�ca, a wreszcie Ksi��yca29. Wraz z t� 
ostatni�30 ko�czy si� eter, obejmuj�cy sob� ciała boskie 
i harmoni� ich obrotów. 

Po naturze eterycznej i boskiej, która — jak powie- 
dzieli�my — jest uporz�dkowana, ponadto niewzruszona, 
niezmienna i nie podlegaj�ca jakimkolwiek wpływom, na- 
st�puje inna, całkowicie podatna na wpływy, zmienna, 
krótko mówi�c, zniszczalna i �miertelna. 

Jej najbardziej zewn�trzn� cz��� zajmuje substancja 
zło�ona z drobnych cz�steczek o naturze ognia, zapala- 
j�cych si� od eteru na skutek jego gwałtownego poru- 
szania si� i rozległo�ci. W tej to substancji, zwanej ognist� 
i nieuporz�dkowan�, migotaj� płomienie, uderzaj� bły- 
skawice. Tam te� pojawiaj� si�, a nast�pnie gasn� tak 
zwane belki, beczki oraz komety. 

Bezpo�rednio poni�ej ognia rozci�ga si� powietrze. 
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Ze swej natury jest ono mroczne i lodowate31, roz�wie- 
tlone jednak i ogrzane przez ogie� staje si� jasne i ciepłe. 
W powietrzu przynale��cym do rzeczywisto�ci zmiennej, 
podatnej na wszelkiego rodzaju przeobra�enia, powstaj� 
chmury i deszcze, �niegi, szron i grad, uderzenia wi- 
chrów i tr�b powietrznych, tak�e grzmoty i błyskawice, 
uderzanie piorunów jako te� zderzanie si� niezliczonych 
i mrocznych chmur32. 

Rozdział III 

Ziemia i morze 

Poni�ej powietrza rozpo�ciera si� ziemia i morze. 
W nich za� bogactwo ro�lin, zwierz�t, �ródeł oraz rzek 
nieustannie zawracaj�cych b�d� te� d���cych ku morzu. 
Cała ziemia ozdobiona jest rozlicznymi zielonymi ro�li- 
nami, wysokimi górami, g�stymi lasami a tak�e miastami, 
które człowiek, stworzenie rozumne, zbudował, nadto — 
wyspami i kontynentami. 

J�zyk potoczny podzielił ziemi� zamieszkał� na wyspy 
i l�d stały, zapominaj�c, �e wszystko razem stanowi 
jedn� wysp�33, otoczon� zewsz�d morzem zwanym Atlan- 
tykiem34. Prawdopodobnie istnieje jeszcze wiele innych 
ziem zamieszkałych poło�onych z dala od naszej35. W�ród 
nich jedne s� wi�ksze, inne mniejsze, wszystkie jednak 
dla nas niewidoczne. W rzeczy samej wszystkie nasze 
wyspy maj� si� tak do naszych mórz, jak si� ma cała 
zamieszkała ziemia do Atlantyku i wszystkie inne konty- 
nenty do całego Oceanu36. Te bowiem s� tak�e wyspami 
otoczonymi zewsz�d przez niezmierzone morza. Tak za- 
tem natura płynna, pokrywaj�ca powierzchni� Ziemi, 
ale zezwalaj�ca niekiedy na wynurzenie si� pewnej jej 
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cz��ci zwanej wówczas ziemi� zamieszkał�, nast�puje 
bezpo�rednio po powietrzu37. Poni�ej natury płynnej, 
zupełnie gł�boko, w samym �rodku wszech�wiata znaj- 
duje si� Ziemia, �ci�ni�ta, zespolona, nieruchoma, nie- 
zniszczalna. T� wła�nie cz��� wszech�wiata nazywamy 
„w dole" (��� )38. 

Owe pi�� �ywiołów mie�ci si� w pi�ciu sferycznie 
ukształtowanych przestrzeniach, przy czym sfera o mniej- 
szym zasi�gu otaczana jest przez bezpo�rednio wi�ksz�. 
Ta wi�c Ziemia otoczona jest wod�, woda powietrzem, 
powietrze ogniem, ogie� eterem. Wszystko to razem 
tworzy wszech�wiat, którego cz��� górna jest mieszka- 
niem bogów, dolna za� jest mieszkaniem istot przemi- 
jalnych. Ta wła�nie dolna cz��� obejmuje zarówno ele- 
ment wilgoci, który zwykli�my nazywa� rzekami, �ródłami 
i morzami, jako te� element sucho�ci zwany ziemi�, 
kontynentami i wyspami. 

Spo�ród wysp jedne s� wielkie jak te, któr� nazywamy 
ziemi� zamieszkał�, oraz liczne inne otoczone wielkimi 
morzami, drugie natomiast, znacznie mniejsze, dostrze- 
galne s� naszym wzrokiem i znajduj� si� w Morzu We- 
wn�trznym. W�ród nich na szczególn� wzmiank� zasłu- 
guj�: Sycylia, Sardynia, Kreta, Eubea, Cypr, Lesbos. 
Do rz�du mniej znacznych nale��: Cyklady, Sporady 
i szereg innych o ró�nych nazwach. 

Morze, które rozci�ga si� dokoła ziemi zamieszkałej, 
nazywa si� Atlantykiem albo Oceanem i opływa wszy- 
stko39. Poprzez w�ski przesmyk na Zachodzie, tak zwane 
Słupy Herkulesa, wkracza w Morze Wewn�trzne jakby 
do portu i, rozszerzaj�c si� stopniowo, rozlewa si� sze- 
roko obejmuj�c wielkie, wzajemnie poł�czone zatoki, 
b�d� te� zamyka si� w w�skich przej�ciach i na nowo 
rozszerza40. Po prawej stronie, je�li si� wchodzi przez 
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Słupy Herkulesa, tworzy najpierw dwie zatoki, tak zwane 
Syrty, z których jedna nazywa si� Wielk�, druga Mał�41. 
Po przeciwnej stronie nie tworzy wi�cej podobnych zatok, 
lecz trzy morza: Sardy�skie42, Galijskie43 oraz Adriatyk. 
Naprzeciw, zupełnie blisko, rozci�ga si� Morze Sycylij- 
skie, a w dalszej kolejno�ci Kretejskie z przylegaj�cymi 
do� morzami: Egipskim, Pamfilijskim44, Syryjskim z jed- 
nej, Egejskim za� i Martwym45 z drugiej strony. W prze- 
ciwnym wzgl�dem wymienionych mórz kierunku rozci�ga 
si� rozległy Pontos, którego cz��� le��ca najbardziej 
w gł�bi nosi nazw� Meotis; ta za�, która znajduje si� 
na zewn�trz Hellespontu, ł�czy si� poprzez cie�nin� 
z morzem zwanym Propontyd�46. 

Na wschodzie Ocean wkracza na nowo, otwieraj�c 
Zatok� Indyjsk� oraz Persk�, a nast�pnie tworzy Morze 
Erytrejskte, b�d�ce ich przedłu�eniem47. Z drugiej strony 
wchodzi dług� cie�nin�, a potem rozszerza si� znowu, 
otaczaj�c krainy: Kaspi� i Hyrkani�48. Ponad nimi obej- 
muje rozległ� nizin� poło�on� jeszcze dalej ni� wody 
Meotis49. Płyn�c ponad Scyti� i krain� Celtów, otacza 
ziemi� zamieszkał� a� po Zatok� Galijsk� i wspomniane 
wy�ej Słupy Herkulesa, za którymi rozci�ga si� Ocean 
otaczaj�cy Ziemi�. 

W tym wła�nie miejscu znajduj� si� dwie wielkie 
wyspy zwane brytyjskimi: Albion i Irlandia50. Obydwie 
wi�ksze od uprzednio wymienionych, poło�one s� powy- 
�ej krainy Celtów. Nie mniejsze od tych s� tak�e Ta- 
probane51 — le��ca na kra�cu ziemi zamieszkałej, po- 
ni�ej Indii, oraz Febol52, znajduj�ca si� w pobli�u Zatoki 
Arabskiej. Znaczna ilo�� drobnych wysp poło�onych wo- 
kół wysp brytyjskich oraz Iberii tworzy jakby koron� 
wokół ziemi zamieszkałej, która —jak powiedzieli�my — 
jest wysp�. Jej szeroko�� — jak twierdz� najznamienitsi 
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geografowie53 — wynosi w najszerszym miejscu nie mniej 
ni� 40000 stadiów. Długo�� natomiast najwy�ej 70000. 
Dzieli si� [ona] na Europ�, Azj� i Libi�54. 

Europa rozci�ga si� pomi�dzy Słupami Herkulesa 
a najdalej wysuni�t� zatok� Pontu oraz Morzem Hyr- 
ka�skim w miejscu, gdzie w�ski pas l�du oddziela je 
od Pontu. Niektórzy zamiast cie�niny wskazuj� jako 
granic� rzek� Tanais55. 

Azja natomiast rozci�ga si�, pocz�wszy od wzmianko- 
wanej ju� cie�niny, od Pontu i Morza Hyrka�skiego, 
a� do innej cie�niny, le��cej pomi�dzy Zatok� Arabsk� 
i Morzem Wewn�trznym. Ono wła�nie oraz Ocean ota- 
czaj� Azj�. Niektórzy jednak utrzymuj�, i� granicami 
Azji s� rzeki Tanais oraz Nil. 

Libia rozci�ga si� od Cie�niny Arabskiej a� po Słupy 
Herkulesa — inni wszelako twierdz�, �e granicami s� 
Nil i Słupy. Egipt, nawadniany przez wylewy Nilu56, 
zaliczany jest przez niektórych do Azji, przez innych 
do Libii. Wreszcie wyspy s� przez niektórych traktowane 
osobno, przez innych natomiast przył�czane do tych 
regionów, w pobli�u których si� znajduj�. 

Tak wi�c wyja�nili�my, jaka jest natura i poło�enie 
Ziemi i morza, czyli tego, co zwykli�my nazywa� ziemi� 
zamieszkał�57. 

Rozdział IV 

Wa�niejsze zjawiska przyrody 

Powiemy teraz o najwa�niejszych zjawiskach na Ziemi i wokół 
niej, podaj�c pokrótce rzeczy niezb�dne. 

Istniej� dwa rodzaje wyziewów58, które z Ziemi unosz� 
si� nieustannie ku górze, w powietrze59. Składaj� si� one 
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z niezwykle drobnych cz�steczek, całkowicie niewidzial- 
nych, z wyj�tkiem wczesnego poranku, kiedy to mo�na 
je dostrzec unosz�ce si� znad rzek i strumieni60. Spo- 
�ród nich jedne s� suche, na kształt dymu, poniewa� 
wydostaj� si� z ziemi, drugie natomiast — poniewa� 
s� wyziewami elementu wilgotnego — mokre i mgliste. 
Z nich to powstaj� mgły, rosa, szron ró�nego kształtu, 
chmury, deszcze oraz �niegi a tak�e grad. Wyziewy suche 
natomiast powoduj� wichry, ró�nego rodzaju powiewy, 
grzmoty, błyskawice, tr�by powietrzne, pioruny oraz inne 
podobne zjawiska. 

Mgła jest wyziewem wilgotnym, nie wywołuj�cym 
deszczu61. Jest g�stsza od powietrza, rzadsza natomiast 
od chmury. Pojawia si� w pocz�tkowym stadium chmury, 
b�d� te� jest jej pozostało�ci�. Jej przeciwie�stwem jest 
,,powietrze czyste", które zgodnie z nazw� jest niczym 
innym, jak powietrzem bez chmur i mgły. 

Rosa jest wilgotno�ci� zło�on� z bardzo drobnych 
cz�steczek spadaj�cych z czystego powietrza; lód jest 
wod�, która pod wpływem pogodnego nieba zupełnie 
twardnieje. Szron jest ros�, która uległa zlodowaceniu; 
lekki szron jest ros� cz��ciowa zlodowacon�62. 

Chmura jest mas� zg�szczonej wilgoci przynosz�cej 
deszcz. Deszcz powstaje na skutek ci�nienia wywieranego 
na chmur� ju� zg�szczon�. Przyjmuje ró�ne formy w za- 
le�no�ci od stopnia nacisku. Je�li ci�nienie jest lekkie, 
wówczas pojawiaj� si� drobne krople, je�li natomiast 
silne — wówrczas krople staj� si� bardziej g�ste. Takie 
zjawisko nazywamy ulew�; jest gwałtowniejsze od de- 
szczu i tworzy strumienie wód padaj�ce na ziemi�63. 
�nieg powstaje na skutek rozbicia zg�szczonej chmury, 

która rozszczepia si�, zanim zamieni si� w deszcz. To 
rozbicie powoduje mi�kko�� oraz biało��, natomiast 
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zg�szczenie wilgoci, dopóki nie ulegnie zanikowi lub 
rozrzedzeniu, wywołuje chłód. Je�li �nieg pada nie- 
przerwanie i gwałtownie, nazywa si� �nie�yc�64. 

Grad powstaje na skutek twardnienia �niegu65. �nieg, 
staj�c si� wówczas ci��szy, spada bardziej gwałtownie. 
Im wi�ksze rozmiary oderwanych cz�stek, tym wi�kszy 
ich ci��ar i opadanie gwałtowniejsze. Te s� zatem zja- 
wiska wywoływane przez wyziewy wilgotne. 

Z wyziewów suchych pod wpływem zimna tworz�cego 
pr�dy powietrzne powstaje wiatr66. Jest wi�c niczym innym 
jak tylko mas� poruszaj�cego si� powietrza. Nazywa si� 
te� podmuchem albo tchnieniem. Wyraz „tchnienie" ma 
jeszcze inny odcie� znaczeniowy. Słu�y mianowicie na 
okre�lenie substancji o�ywionej i twórczej, która jest 
w zwierz�tach i ro�linach i która przenika wszystko67. 
O niej to nie mamy teraz potrzeby mówi�. Podmuchy 
powietrza nazywamy wiatrem, bryz� natomiast wyziewy 
elementu wilgotnego68. Wiatry, które wiej� od l�du na- 
syconego wilgoci�, nazywaj� si� l�dowymi, te za�, które 
wiej� od zatok — zatokowymi. Do tych ostatnich podobne 
s� wiatry wiej�ce od rzek i jezior69. Wiatry, które powstaj� 
w miejscu rozdarcia si� chmury i rozrzedzaj� si� we 
własnej masie, nazywaj� si� chmurowymi70, je�li natomiast 
powoduj� gwałtowny deszcz, nosz� nazw� deszczowych. 

Wiatry, które stale wiej� od wschodu, nazywaj� si� 
Eurami, te które wiej� z północy — Boreaszami, z za- 
chodu — Zefirami, wreszcie te, które nadci�gaj� z po- 
łudnia — Notami71. 

Spo�ród Eurów, Kaikias wieje z punktu, w którym 
Sło�ce wschodzi w najdłu�szym dniu lata, Apeliotes — 
z miejsca, w którym Sło�ce wschodzi w okresie zrów- 
nania dnia z noc�, Eurem nazywa si� ten, który wieje 
z punktu, w którym Sło�ce wstaje w najkrótszym dniu zimy. 
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Do grupy Zefirów wiej�cych w przeciwnym kierunku 
nale��: Argestes — wieje z miejsca, w którym Sło�ce 
zachodzi w najdłu�szym dniu lata, niektórzy nazywaj� 
Olimpias lub Japyks; Zefir wła�ciwy — wieje z punktu, 
w którym Sło�ce zachodzi w czasie zrównania dnia z noc�; 
wreszcie Lips — wieje z punktu, w którym Sło�ce za- 
chodzi w najkrótszym dniu zimy. 

Spo�ród wiatrów nale��cych do grupy Boreasza, naj- 
bli�szy Kaikiasa nazywa si� Boreaszem wła�ciwym. Bez- 
po�rednio po nim nast�puje Aparktias, wiej�cy od bie- 
guna ku południowi. Traskias natomiast jest najbli�szy 
Argestowi; niektórzy nazywaj� go Kirkias. 

Z grupy Nota ten, który wieje od strony niewidocznego 
bieguna i jest dokładnie przeciwległy Aparktiasowi, na- 
zywa si� Notem wła�ciwym. Euronotos wieje pomi�dzy 
Notem a Eurem. Wiej�cy ze strony przeciwnej, pomi�dzy 
Lipsem a Notem, nazywa si� według jednych Libono- 
tem, według innych Libofeniksem. 

Niektóre wiatry uderzaj� wprost, s� to wiatry wiej�ce 
przed siebie w linii prostej; inne, jak na przykład Kai- 
kias, odwracaj� kierunek. Niektóre wiej� przewa�nie w zi- 
mie jak wiatry Nota, inne znowu przewa�aj� latem. 
S� to tak zwane etezje, które powstaj� na skutek poł�cze- 
nia si� wiatrów południowych i zachodnich72. Wiatry 
zwane Ornithiai pojawiaj� si� wiosn� i nale�� do grupy 
Boreasza73. 

Spo�ród wiatrów gwałtownych szkwał (���!��) jest 
wichrem uderzaj�cym niespodziewanie z góry; huragan 
("����) jest podmuchem uderzaj�cym znienacka; cyklon 
(�#�!) albo tr�ba powietrzna (����$��%�) jest podmu- 
chem, który uderza z dołu ku górze; wiatr ziemny (��- 

����) jest podmuchem unosz�cym si� ku górze na 
skutek wybuchu w przepa�ci lub kraterze. Je�li jest on 
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silnym wiatrem wykonuj�cym ruch wirowy, nazywamy 
go wówczas huraganem ziemnym (�����&� '(���%�). 

Kiedy wiatr zamkni�ty w chmurze g�stej i wilgotnej 
zostaje wyrzucony, wówczas rozdziera gwałtownie zwart� 
mas� chmury powoduj�c hałas oraz wybuch nazywany 
grzmotem, podobnie jak podmuch gwałtownie wyrzu- 
cony z wody74. 

Podmuch, który na skutek rozdarcia chmury zapala 
si� i rozbłyska, nazywa si� błyskawic�. Błysk wyprzedza 
grzmot, chocia� powstaje pó�niej, poniewa� wszystko, co 
słyszalne, z natury swej jest powolniejsze od tego, co 
widzialne. Tote� błysk jest dostrzegalny z bardzo dalekiej 
odległo�ci, podczas gdy d�wi�k jest słyszalny dopiero 
wówczas, kiedy dotyka umysłu słuchu. Dzieje si� to dla- 
tego, i� pierwszy jest ogniem — elementem najszybszym 
z istniej�cych, drugi — mniej szybki, o naturze powietrza, 
przyjmowany dopiero w tym momencie, w którym do- 
si�ga ucha. Je�li podmuch, który stał si� błyskawic�, 
rozpalony uderza gwałtownie w ziemi�, nazywa si� wów- 
czas piorunem. Je�li jest na wpół zapalony, ale gwał- 
towny i zwarty, nazywa si� meteorem; je�li natomiast 
jest pozbawiony zupełnie ognia, wówczas nazywa si� 
meteorem dymi�cym. Ka�de z tych zjawisk nosi tak�e 
nazw� gromu, poniewa� uderza w ziemi�. Te spo�ród 
piorunów, którym towarzyszy dymienie, nazywaj� si� 
dymi�cymi; te za�, które uderzaj� niezwykle szybko — 
o�wietlaj�cymi; z kolei padaj�ce lini� łaman� nosz� 
nazw� w��owych. Wszystkie natomiast godz�ce w ziemi� 
zwie si� gromami. 

Ogólnie, w�ród zjawisk, które pojawiaj� si� w powietrzu, 
jedne maj� istnienie pozorne, inne natomiast istniej� 
rzeczywi�cie75. Istnienie pozorne maj� t�cze oraz smugi 
i inne tego rodzaju zjawiska. Istnienie natomiast rze- 
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czywiste maja meteory, gwiazdy spadaj�ce, komety i tym 
podobne zjawiska. 

T�cza jest odbiciem cz��ci Sło�ca albo Ksi��yca w chmu- 
rze wilgotnej, wypukłej i ci�głej, jakby w zwierciadle. 
Pojawia si� w kształcie łuku76. Smuga jest t�cz� o kształcie 
prostym77. Halo jest zjawiskiem �wietlnym pojawiaj�cym 
si� wokół gwiazdy78. Od t�czy ró�ni si� tym, i� ta pojawia 
si� zawsze po przeciwnej stronie Sło�ca czy Ksi��yca, 
halo natomiast otacza gwiazd� wokoło. �wiatła niebie- 
skie s� zapalon� mas� ognia w powietrzu79. Niektóre 
z nich mkn� po niebie, inne pozostaj� w miejscu80. Te, 
które poruszaj� si�, s� zapalonym ogniem pochodz�cym 
od rozdartego powietrza. Na skutek gwałtownego prze- 
mieszczania si� przybieraj� kształt linii. Stoj�ce za� roz- 
szerzaj� si� bez zmiany miejsca, na kształt wydłu�onej 
gwiazdy. Je�li [�wiatło] rozci�ga si� w jednym tylko 
kierunku, nazywa si� komet�81. Niektóre �wiatła trwaj� 
dłu�szy czas, inne wygasaj� bardzo szybko. 

Wiele innych jeszcze zjawisk pojawia si� na niebie. 
S� to pochodnie, belki, beczki. Nazwy powstały na skutek 
podobie�stwa do tych wła�nie przedmiotów. Niektóre 
spo�ród nich mo�na ogl�da� na zachodzie, inne na 
wschodzie, niektóre s� widoczne w obydwu kierunkach — 
rzadko jednak widzi si� je na północy lub południu. 
Wszystkie te zjawiska s� niestałe; w ka�dym razie nie 
stwierdzono, i�by którekolwiek z nich zajmowało zawsze 
jedno i to samo miejsce82. Te s� zatem zjawiska w po- 
wietrzu. 

Tak�e i Ziemia zawiera w swym wn�trzu zarówno 
�ródła wody, jak te� ognia czy wiatru. Niektóre z nich 
znajduj� si� pod ziemi�, s� przeto niewidzialne, inne 
powoduj� wybuchy i wyziewy, jak Lipara, Etna czy 
te� wulkany na Wyspach Eolskich. Płyn� cz�sto niby 
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rzeki wyrzucaj�ce ku górze rozpalone kawałki ziemi. 
Inne, znajduj�c si� pod ziemi� i w pobli�u �ródeł wód, 
ogrzewaj� je i powoduj� strumienie wód ciepłych, go- 
r�cych, b�d� umiarkowanie letnich83. Podobnie równie� 
i podmuchy posiadaj� wiele miejsc, którymi wydostaj� 
si� z wn�trza Ziemi. Niektóre spo�ród nich wywołuj� 
szał u tych, którzy tam si� zbli�aj�, innym odbieraj� 
wszelk� sił�, innym wreszcie daj� zdolno�� wieszczenia 
rzeczy przyszłych, jak w Delfach lub Lebadei, innych 
wreszcie zupełnie pochłaniaj�, jak to, które znajduje si� 
we Frygii84. 

Niekiedy umiarkowany podmuch powstały w czelu- 
�ciach Ziemi zostaje wypchni�ty, a znalazłszy si� na 
zewn�trz miejsc sobie wła�ciwych, powoduje wstrz�s 
w ró�nych cz��ciach ziemi. Cz�sto znowu jaki� wielki 
podmuch pochodz�cy z zewn�trz, kiedy zostanie zam- 
kni�ty we wn�trzno�ciach Ziemi, wówczas szukaj�c drogi 
wyj�cia powoduje wstrz�sy, i w ten sposób powstaje 
zjawisko, które zwykli�my nazywa� trz�sieniem ziemi. 

Spo�ród owych trz�sie� niektóre nazywamy pochyłymi, 
poniewa� ziemia bywa wstrz�sana pochyło, pod k�tem 
ostrym. Te natomiast, które wstrz�saj� ziemi� w kie- 
runku pionowym, pod k�tem prostym, nazywaj� si� pio- 
nowymi. Tworz�ce natomiast gł�bokie rozpadliny — za- 
gł�biaj�cymi. Te z kolei, które tworz� szczeliny i roz- 
sadzaj� ziemi�, nazywaj� si� rozrywaj�cymi. Niektóre 
z nich wyrzucaj� wiatr, albo kamienie, albo błoto, albo 
te� ukazuj� �ródła, których uprzednio nie było. 

Niektóre trz�sienia ziemi powstaj� na skutek pojedyn- 
czego wstrz�su, st�d nazywaj� si� drgni�ciami. Inne wy- 
wołuj� poruszenie ziemi w jednym, potem w drugim 
kierunku, i w wyniku nast�puj�cych po sobie porusze� 
i wstrz�sów usuwaj� stopniowo skutki trz�sienia. Takie 
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trz�sienia nazywaj� si� wibruj�cymi, poniewa� przypo- 
minaj� zjawisko wibracji. Istniej� tak�e gło�ne trz�sie- 
nia wstrz�saj�ce z hukiem ziemi�85. 

Niekiedy pomruki ziemi słycha� niezale�nie od trz�- 
sienia. Pojawiaj� si� one wówczas, je�li zamkni�ty w Ziemi 
podmuch, który jednak�e nie jest wystarczaj�co silny, 
aby wywoła� trz�sienie, uderza gwałtownie próbuj�c si� 
stamt�d wydosta�. Wydostaj�ce si� podmuchy nabieraj� do- 
datkowo mocy wskutek wilgoci zawartej we wn�trzu Ziemi. 

Podobne zjawiska pojawiaj� si� tak�e w morzu. Po- 
wstaj� czelu�cie morskie, cz�ste odpływy i przypływy fal 
poł�czone z kolejnym ust�powaniem b�d� te� wył�cznie 
z posuwaniem si� naprzód, jak to opowiada si� o [mia- 
stach] Helike i Bura86. Bardzo cz�sto pojawiaj� si� na 
morzu wybuchy ognia, wytryskuj� �ródła, przepływaj� 
strumienie, pokazuj� si� ro�liny, wiry oraz pr�dy podobne 
do powiewów wiatru, czy to na �rodku morza, w prze- 
smykach albo cie�ninach. Przypływy i odpływy fal to- 
warzysz� zawsze — jak si� przyjmuje — odpowiednim 
okresom Ksi��yca87. 

Ogólnie bior�c, w wyniku wzajemnego wymieszania 
�ywiołów, w powietrzu, na ziemi i w morzu pojawiaj� 
si�, co jest zupełnie zrozumiałe, podobne zjawiska. Po- 
woduj� one powstawanie i gini�cie poszczególnych by- 
tów, wszech�wiat jednak�e zachowuj� niezniszczalny i nie- 
rozkładalny88. 

Rozdział V 

Doskonało�� wszech�wiata 

Dziwi� jednak�e mógłby si� kto�, w jaki sposób �wiat 
zbudowany z przeciwie�stw, a mianowicie: tego, co wil- 
gotne, i tego, co suche, z tego, co zimne i co gor�ce, 
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ju� dawno nie został zniszczony i nie przepadł w ogóle89; 
jako te� dziwi� mógłby si� kto�, dlaczego pa�stwo nie 
przestaje istnie�, chocia� składa si� z grup ludno�ciowych 
całkowicie przeciwnych, a mianowicie, bogatych i bied- 
nych, młodych i starych, słabych i mocnych, złych i do- 
brych. Zapominaj� ludzie, i� to wła�nie najbardziej cha- 
rakteryzuje wszelk� zgod� polityczn�, a mianowicie jed- 
no�� wynikła z wielo�ci, równo�� z nierówno�ci, obejmu- 
j�ca rzeczy czy to powstałe przypadkiem, czy te� za- 
istniałe z natury90. 

Natura bowiem posługuje si� przeciwie�stwami i dzi�ki 
nim wła�nie, nie za� dzi�ki rzeczom podobnym, buduje 
skutecznie harmoni�. I tak jak wzajemn� skłonno�ci� 
zł�czyła m��czyzn� i kobiet�, nie za� osobniki tej samej 
płci nawzajem, tak te� ow� pierwotn� harmoni� wy- 
tworzyła za po�rednictwem przeciwie�stw, nie za� po- 
dobie�stw. 

Wydaje si� zreszt�, �e i sztuka nie inaczej czyni, lecz 
na�laduje w tym wzgl�dzie natur�91. Kiedy bowiem w ma- 
larstwie miesza si� kolory czarne i białe, �ółte i czerwone, 
wówczas powstaj� obrazy odpowiadaj�ce modelom. W mu- 
zyce natomiast mieszaj�c d�wi�ki wysokie i niskie, długie 
i krótkie za pomoc� ró�nych głosów osi�ga si� jedno�� 
harmonii92. Tak�e i gramatyka objawia cały swój kunszt 
poprzez ł�czenie samogłosek i spółgłosek. To wła�nie 
miał na my�li „ciemny" Heraklit93, gdy mówił: „Poł�- 
czenia: zupełne i niezupełne, jednolite niejednolite, har- 
monijne nieharmonijne, ze wszystkiego jedno i z jedni 
wszystko"94. 

Tak wi�c w wyniku pomieszania przeciwstawnych 
elementów95 powstała harmonia jednocz�ca wszystko, 
co istnieje: niebo, Ziemi� i cały wszech�wiat. Sucho�� 
pomieszana z wilgoci�, ciepło z zimnem, lekko�� z ci�- 
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�ko�ci�, to, co proste, z tym, co wygi�te, cała Ziemia, 
morze, eter, Sło�ce, Ksi��yc, niebo całe s� uporz�dkowane 
przez jedn� i t� sam� moc, pozostaj�c� we wszystkim, 
która z pojedynczych i ró�nych elementów: powietrza, 
ziemi, ognia, wody utworzyła cały �wiat gromadz�c je 
w przestrzeni sferycznej i skłaniaj�c �ywioły najbardziej 
przeciwstawne do zgody, dzi�ki której �wiat zachowany 
jest w istnieniu96. 

Przyczyn� zachowania �wiata jest wi�c zgoda �ywio- 
łów, przyczyn� za� zgody ich równowaga97 to zna- 
czy, �e �aden nie jest silniejszy od drugiego98. Istnieje 
bowiem jedna miara dla tego, co lekkie i ci��kie, tego, 
co ciepłe i zimne. Natura poucza nas na przykładzie 
owych wielkich rzeczy, �e równo�� utrzymuje zgod�, 
zgoda za� jest warunkiem istnienia przedziwnego w swej 
pi�kno�ci �wiata, rodzica wszystkich tych rzeczy. 

W istocie, jaka� bowiem rzeczywisto�� mogłaby by� 
doskonalsza od �wiata99? Nawet je�liby tak� wskazano, 
zawsze byłaby to jedynie jego cz���. Wszystko, co pi�kne 
i uporz�dkowane, bierze ode� nazw�. Od słowa ����%� 
pochodzi tak�e wyra�enie ��� !"#!�$ („by� uporz�dko- 
wanym", „ozdobionym"). 

Jaka� spo�ród poszczególnych rzeczy mogłaby by� 
porównywana do porz�dku panuj�cego na niebie, biegu 
gwiazd, Sło�ca czy Ksi��yca, które poruszaj� si� według 
miar najdokładniej okre�lonych poprzez wieki? Gdzie� 
mo�na by znale�� dokładno�� podobn� do tej, której 
przestrzegaj� pi�kne, bogato rodz�ce pory roku, prowa- 
dz�ce w niezmiennym porz�dku lata i zimy, dni i noce 
dla uko�czenia miesi�ca i roku? Ponadto w swej wiel- 
ko�ci �wiat jest przeogromny, w ruchu najszybszy, w splen- 
dorze ol�niewaj�cy, w swej za� pot�dze nie podlega sta- 
rzeniu si� ani niszczeniu. 
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On okre�lił natur� stworze� �yj�cych w wodzie, na 
ziemi i w powietrzu oraz zadecydował o długo�ci ich 
�ycia własnym ruchem100. Przeze� wszystkie istoty �ywe 
oddychaj�, od niego otrzymuj� dusz�. Same nawet naj- 
bardziej nieoczekiwane zmiany: wichry ró�nego rodzaju, 
pioruny spadaj�ce z nieba, burze gwałtowne, dokonuj� 
si� w nim według ustalonego porz�dku. Dzi�ki tym zja- 
wiskom wyrzucony nadmiar wilgoci oraz ulotniony ele- 
ment ognia wnosi we wszystko stabilno�� i zgod�. 

Cała za� ziemia pokryta wszelkiego rodzaju ro�linami, 
nawadniana strumieniami, zamieszkała przez ró�norodne 
zwierz�ta, w okre�lonym czasie rodzi wszelkie stworzenie, 
�ywi je i na nowo w sobie ukrywa. Przy tym wszystkim 
wyprowadza niezliczone nowe kształty i wła�ciwo�ci. 
Wstrz�sana trz�sieniami, zalewana powodzia, niekiedy 
niszczona ogniem, zachowuje mimo to natur� zawsze 
młod�. Wszystko to — jak si� wydaje — wychodzi jej 
na dobro i zabezpiecza trwanie �wiata przez wieczno��. 
Kiedy bowiem ziemia wstrz�sana jest trz�sieniami, wów- 
czas wichry, które nagromadziły si� we wn�trzu ziemi, 
dzi�ki istniej�cym szczelinom wydostaj� si� na zewn�trz — 
jak to ju� zostało powiedziane. Spłukiwana za� deszczami 
pozbywa si� tego, co szkodliwe, a znowu dzi�ki owiewa- 
j�cym j� zewn�trz wichrom oczyszcza si� wszystko, co 
znajduje si� wokół niej. Wreszcie ogie� powoduje znika- 
nie lodu, lody za� u�mierzaj� ogie�. 

Spo�ród bytów indywidualnych jedne rodz� si�, inne 
osi�gaj� pełny rozwój, jeszcze inne umieraj�. Narodziny 
zatem zast�puj� umieranie, umieranie — narodziny101. 
Tak wi�c trwanie nieustanne, urzeczywistniaj�ce si� 
dzi�ki wzajemnej wymianie bytów wyst�puj�cych raz 
w roli panuj�cego, kiedy indziej poddanego, zachowuje 
wszystko od zniszczenia przez cał� wieczno��. 
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Rozdział VI 

O Bogu 

Pozostaje jeszcze powiedzie� krótko102, podobnie jak 
mówili�my uprzednio o innych rzeczach, o podtrzymu- 
j�cej wszystko przyczynie103. Byłoby bowiem niewła�ciwe, 
gdyby�my mówi�c o wszech�wiecie — chocia� bez szcze- 
gólnej �cisło�ci104, ale przecie� staraj�c si� poucza� o rze- 
czach podstawowych — pomin�li to, co w nim naj- 
wa�niejsze. 

Istnieje u wszystkich ludzi bardzo stara, przekazywana 
z ojca na syna, tradycja105, �e wszystko, co istnieje, po- 
chodzi od Boga i przez Boga zostało ustanowione, �e 
natomiast nie istnieje nic, co z siebie czerpałoby suwe- 
renno��, co byłoby pozbawione tego trwania, które od 
Boga pochodzi106. Z tego wła�nie powodu niektórzy ze 
staro�ytnych filozofów skłaniali si� do twierdzenia, �e 
wszystkie rzeczy, które ukazuj� si� naszemu wzrokowi, 
słuchowi czy te� innym zmysłom, s� pełne bogów. Ro- 
zumowanie ich jest słuszne w odniesieniu do mocy Boga, 
nie za� jego natury107. Bóg bowiem jest rzeczywi�cie ro- 
dzicem108 i zachowawc�109 wszystkiego, co w jakikolwiek 
sposób dokonuje si� we wszech�wiecie110. Nie trudzi si� 
jednak przy tym, tak jak istota �ywa pracuj�ca własnymi 
r�kami i podlegaj�ca zm�czeniu, ale wykorzystuje sw� 
sił� przepot��n�, za pomoc� której sprawuje władz� 
nawet nad tym, co wydaje si� odległe. 

Pierwsze oraz najwy�sze miejsce przypadło jemu 
w udziale, st�d zwany jest Najwy�szym, zasiadaj�cym — 
jak mówi� poeci — „na wyniosłym szczycie"111 całego 
nieba112. Bóg ze swej pot�gi udziela najwi�cej tym ciałom, 
które znajduj� si� najbli�ej niego, potem stopniowo cia- 
łom dalej poło�onym, a wreszcie miejscom, w których 
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my si� znajdujemy. Z tego powodu Ziemia i wszystko 
co na niej, pozostaj�c w najwi�kszej odległo�ci od mocy 
Bo�ej, wydaje si� słabe, niespokojne i pełne zamieszania. 
Poniewa� jednak Istota boska dzi�ki swej naturze mo�e 
przenika� wszystkie rzeczy, dlatego dociera tak�e do tych 
miejsc, w których my si� znajdujemy, i tych, które s� 
ponad nami, a w zale�no�ci, czy s� one bardziej lub 
mniej odległe od Boga, do�wiadczaj� w mniejszym lub 
wi�kszym stopniu jego mocy. 

Lepiej jest zatem przyj�� — jest to odpowiedniejsze 
i bardziej harmonizuj�ce z natur� Boga — �e owa po- 
t�ga113, która pozostaje w niebie, tak�e dla rzeczy ode� 
odległych, powiedzmy krótko, dla wszystkich rzeczy, jest 
przyczyn� trwania; lepiej, powtarzam, [przyj�� to] ni� 
przypuszcza�, �e przenikaj�c i przedostaj�c si� do miejsc, 
gdzie nie jest ani pi�knie, ani godnie, zajmuje si� sprawami 
Ziemi. Tak�e i mi�dzy lud�mi nie jest rzecz� rz�dz�cych 
zajmowa� si� wszystkimi, jakie tylko nadarzaj� si�, spra- 
wami, a mianowicie nie jest rzecz� wodza, głowy miasta 
lub rodziny przygotowywa�, w razie potrzeby, posłanie114 

albo te� wykonywa� inne jakie� zadania, które mógłby 
jakikolwiek �miertelny wypełni�. 

Do Boga bowiem odnosi si� raczej to, co opowiada 
si� o Wielkim Królu115. Dwór bowiem Kambizesa, Kser- 
ksesa i Dariusza ol�niewał niezwykłym splendorem wznio- 
sło�ci majestatu i dostoje�stwa." Sam król rezydował — 
jak mówi� — w Suzie albo Ekbatanie, od wszystkich 
niewidzialny, zajmuj�c wspaniały, błyszcz�cy złotem, 
wykładany ko�ci� słoniow� i ambr� pałac, wraz z przy- 
ległymi budowlami. Liczne kolejne wej�cia i portyki 
były odległe o wiele stadiów od siebie nawzajem, zabez- 
pieczone bramami z br�zu oraz wysokim murem. Po- 
nadto najwpływowsi i najbardziej szlachetni m��owie 
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byli wyznaczeni: jedni wokół osoby króla z obowi�zkami 
przybocznej stra�y oraz �wity, inni spełniali obowi�zki 
stra�ników przy poszczególnych wej�ciach. Ci ostatni 
nosili nazw� stró�ów bram albo słuchaj�cych, aby król, 
którego nazywano suwerenem albo bogiem116, mógł dzi�ki 
nim widzie� i słysze� wszystko. Oprócz nich byli tak�e 
inni, ustanowieni administratorami przychodów, dowódcy 
w czasie wojny, zwierzchnicy na łowach, przyjmuj�cy 
dary, a wreszcie troszcz�cy si� o wszystkie sprawy, według 
zaistniałej konieczno�ci. Całe imperium w Azji, rozci�- 
gaj�ce si� od Hellespontu na zachodzie a� po Indus 
na wschodzie, podzielone było według narodowo�ci po- 
mi�dzy wodzów, satrapów i królów. Wszyscy oni byli 
poddanymi Wielkiego Króla, a tak�e kurierzy, stró�e, 
posła�cy oraz czuwaj�cy nad sygnałami �wietlnymi. Tak 
doskonały był porz�dek zwłaszcza w�ród urz�dników 
przesyłaj�cych kolejno sygnały �wietlne z jednego kra�ca 
imperium a� do Suzy i Ekbatany, i� król wiedział tego 
samego dnia, co nowego wydarzyło si� w Azji. 

S�dzi� zatem nale�y, �e pot�ga Wielkiego Króla wzgl�- 
dem pot�gi Boga panuj�cego nad �wiatem jest o tyle 
mniejsza, o ile pozycja najbardziej lichego stworzenia 
ni�sza jest od tej, któr� zajmuje Wielki Król. St�d te�, 
je�li niegodn� byłoby rzecz�, aby Kserkses własnor�cznie 
spełniał i wykonywał swe polecenia, nadto osobi�cie 
dopilnowywał ich realizacji, tak te� o wiele bardziej 
byłoby to niegodne Boga. Przeciwnie, o wiele godniej 
i bardziej odpowiednio jest wówczas, gdy Bóg zajmuje 
najwy�sze regiony, a jego wszechmoc rozprzestrzeniaj�c 
si� po całym �wiecie porusza Sło�ce i Ksi��yc, sprawia, 
�e obraca si� niebo, oraz podtrzymuje w istnieniu wszystko, 
co jest na Ziemi. 

Bóg jednak nie potrzebuje współdziałania i pomocy 
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innych, jak to bywa u tych, którzy nam rozkazuj�117. 
Ci z powodu własnej słabo�ci potrzebuj� wielu r�k, 
tymczasem co najbardziej charakteryzuje bóstwo, to wła- 
�nie zdolno�� wykonywania ró�norodnych czynno�ci z ła- 
two�ci� i za pomoc� pojedynczego poruszenia, jak to 
czyni� mechanicy118, którzy jednym poci�gni�ciem linki 
wywołuj� ró�ne i liczne działania119. Podobnie te� obsłu- 
guj�cy lalki poci�gni�ciem jednego sznurka rytmicznie 
poruszaj� [ich] szyj� czy r�kami, oczyma, ramionami 
oraz wszystkimi innymi członkami120. 

W ten sposób natura boska za pomoc� pojedynczego 
poruszenia najbli�szego regionu przekazuje swoj� moc 
przedmiotom najbli�ej le��cym, a st�d w dalszej kolej- 
no�ci tym, które s� bardziej oddalone, dopóki owa moc 
nie przeniknie wszystkiego. I tak, ka�da rzecz wprawiona 
w ruch przez inn� porusza z kolei nast�pn� według 
porz�dku, a wszystko razem wykonuje ruch zgodnie ze 
sw� natur�, nie jedn� i t� sam� pokonuj�c drog�, lecz 
ró�ne, niekiedy za� zgoła przeciwne, mimo i� poruszenie 
pierwotne, wprawiaj�ce w ruch wszystko, było pojedyncze. 

Podobnie gdyby z jakiego� naczynia121 wyrzuciło si� 
koło, kul�, sto�ek i walec, wówczas ka�dy z powy�szych 
przedmiotów poruszałby si� zgodnie ze swym kształtem. 
Albo je�liby kto�, trzymaj�c w dłoniach ryb�, ptaka 
i zwierz� naziemne, wypu�cił je równocze�nie, wówczas 
jest rzecz� oczywist�, �e zwierz�, które zostało stworzone 
do pływania, skacz�c tam, gdzie jego ojczyzna, odpłynie, 
zwierz� naziemne pobiegnie do znajomych sobie miejsc 
i pastwisk122, ptak za� po uwolnieniu wzbije si� wysoko 
i pofrunie, mimo i� przyczyna pierwsza, która dała wszy- 
stkim wła�ciw� im zdolno�� ruchu, jest jedna. 

Podobnie jest ze �wiatem123. Pełny obrót nieba doko- 
nuj�cy si� w przeci�gu dnia i nocy wywołuje przeró�ne 
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obroty wszystkich ciał niebieskich, które cho� nale��ce 
do jednej i tej samej sfery poruszaj� si� jedne gwałtowniej, 
inne wolniej według odległo�ci w jakich si� znajduj�, 
i wła�ciwych im cech. Ksi��yc wykonuje swój obrót 
w ci�gu jednego miesi�ca, rosn�c, umniejszaj�c si� i zni- 
kaj�c zupełnie; Sło�ce natomiast oraz posiadaj�ce tak� 
sam� szybko�� Jutrzenka i Hermes, w ci�gu jednego roku. 
W czasie podwójnie od nich dłu�szym wykonuje obrót 
Pyroeis (Mars). Jowisz za� w czasie sze�� razy od niego 
dłu�szym, wreszcie planeta Saturn, zwana te� Kronosem, 
potrzebuje w tym celu czasu dwa i pół raza dłu�szego 
ni� planeta znajduj�ca si� bezpo�rednio wy�ej124. 

Zgodna harmonia bytów pochodz�cych od jednej przy- 
czyny i do jednego celu zmierzaj�cych, które ta�cz� 
i �piewaj�125 na niebie, sprawia, i� wszech�wiat słusznie 
nazywa si� porz�dkiem (����%�), nie za� bezładem 
(��%���)126. Jak w chórze, gdy przewodnik rozpoczyna 
�piew, wówczas cały chór m��czyzn, a niekiedy i kobiet, 
post�puje za nim, a wydaj�c d�wi�ki wysokie i niskie 
tworz� pi�kn� harmoni�, tak te� jest z Bogiem, który 
rz�dzi �wiatem127. Na sygnał dany z góry przez Tego, 
którego słusznie mo�na by nazwa� przewodnikiem chóru, 
poruszaj� si� gwiazdy i całe niebo. Opromieniaj�ce wszy- 
stko Sło�ce dokonuje dwu podró�y. Pierwsz� oddziela 
dzie� od nocy, to znaczy wschodem i zachodem, drug� 
wprowadza cztery pory roku biegn�c w kierunku północ- 
nym, a nast�pnie ku południowi wracaj�c128. W okre- 
�lonym czasie pojawiaj� si� deszcze, wichry, opady rosy 
i inne jeszcze zjawiska w atmosferze, a wszystko na skutek 
działania przyczyny pierwszej i głównej. Tym zjawiskom 
podporz�dkowane s� biegi rzek, przypływy morza, wzrost 
ro�lin, dojrzewanie owoców, rodzenie si� zwierz�t, po- 
wstawanie wszelkich rzeczy, osi�ganie dojrzało�ci i gi- 
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ni�cie. Wszystko to zale�y tak�e — jak powiedziano — od 
natury poszczególnego bytu. 

Gdy zatem Pan i Rodzic wszechrzeczy, widzialny je- 
dynie rozumem, daje sygnał wszelkim ciałom znajduj�cym 
si� na niebie i Ziemi, wówczas porusza si� wszystko 
w wyznaczonych granicach i orbitach nieustannie, nie- 
kiedy pojawiaj�c, a potem znowu skrywaj�c si�, wy- 
dobywaj�c na �wiatło niezliczone kształty, zawsze w za- 
le�no�ci od owej jedynej Przyczyny. 

Wszystko to przypomina moment bitwy, kiedy tr�bka 
daje sygnał wojsku. Posłyszawszy j� jeden chwyta za 
tarcz�, inny przywdziewa pancerz, jeszcze inny nakłada 
nagolennik, hełm albo pas, nadto jeden siodła konia, 
kto� inny wst�puje na wóz, jeszcze inny przykazuje słowa 
rozkazu, dowódca kompanii biegnie natychmiast ku swemu 
oddziałowi, dowódca brygady do swej brygady, kawa- 
lerzysta odnajduje swój szwadron, lekkozbrojny biegnie 
na swoje miejsce. Wszystko wprawione jest w ruch przez 
daj�cego sygnał zgodnie z rozkazem naczelnego wodza129. 

Podobnie równie� nale�y my�le� o wszech�wiecie. Na 
rozkaz jednej przyczyny niewidzialnej, ukrytej, rzecz 
ka�da wprawiona w ruch wykonuje �ci�le oznaczone 
czynno�ci130. Nieujawnianie si� bynajmniej nie przeszka- 
dza przyczynie w działaniu, ani nam w przyjmowaniu 
jej istnienia. Tak�e bowiem i dusza, dzi�ki której �yjemy, 
budujemy domy i miasta, chocia� z natury niewidzialna, 
to jednak jest dostrzegalna w swych dziełach. Cały po- 
rz�dek �ycia przez ni� został wynaleziony, zorganizo- 
wany i podtrzymany: uprawy i plantacje ro�lin, wy- 
nalazki sztuki, posługiwanie si� prawem, uporz�dkowanie 
miast, działalno�� obywatelska, wojna poza granicami 
wreszcie i pokój. 

To samo nale�y rozumie� o Bogu, który w swej po- 
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t�dze jest najpot��niejszy, w cnocie — najdoskonalszy, 
w pi�kno�ci — najbardziej wzniosły, w �yciu — nie- 
�miertelny, a chocia� dla �miertelnych niewidzialny, to 
jednak dostrzegalny przez nich w swych dziełach. Wszy- 
stkie bowiem zjawiska, które zachodz� w powietrzu, na 
Ziemi i w wodzie, mo�na słusznie nazwa� czynami Boga 
kieruj�cego wszech�wiatem. Z niego, jak twierdzi Empe- 
dokles, filozof przyrody, 

wywodzi si� wszystko, co było, jest i znowu b�dzie131, 
rodz� si� drzewa, m��czy�ni i kobiety, 

dzikie zwierz�ta, ptactwo oraz wodokarmne ryby. 

Bóg — o ile godzi si� porównywa� z nim rzeczy mier- 
ne132 — podobny jest do konstrukcji w sklepieniu, które 
nazywamy zwornikami. Stoj� one w miejscu centralnym, 
tam gdzie ł�cz� si� partie boczne, i w ten sposób wzmac- 
niaj� oraz podtrzymuj� w równowadze i harmonii cał� 
konstrukcj� sklepienia. Mówi� tak�e, i� rze�biarz Fidiasz, 
gdy wykonywał pos�g Ateny na Akropol, w �rodku tarczy 
bogini wyrze�bił swe własne oblicze i poł�czył je z po- 
s�giem za pomoc� niewidzialnego elementu tak, i� gdyby 
kto� zechciał je usun��, z konieczno�ci musiałby zburzy� 
i zniszczy� pos�g133. 

Tak� sam� wi�c funkcj� spełnia Bóg we wszech�wiecie. 
Utrzymuje harmoni� i zachowuje wszystko, z t� tylko 
ró�nic�, i� nie zajmuje miejsca po�rodku134, tu bowiem 
znajduje si� Ziemia, pełne niepokoju miejsce, lecz za- 
siada wysoko, sam doskonały w miejscu doskonałym, 
które my słusznie nazywamy niebem (%)����), gdy� 
stanowi ono górn� granic� (%���)135, a tak�e Olimpem, 
poniewa� ol�niewa (��%���!)136. Jest ono oddzielone 
od jakiejkolwiek ciemno�ci i nieuporz�dkowanego po- 
ruszenia. Te bowiem zjawiska zdarzaj� si� u nas wy- 
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wołane gwałtowno�ci� burzy oraz wichrów, o czym zre- 
szt� mówi poeta: 

Na Olimpie, gdzie bogów stolica, 
jak mówi�, bezpieczna si� wznosi, 

ani wichry nie szalej�, ni deszcze, ni �niegi, 
lecz czyste i bezchmurne rozci�ga si� niebo 
i blask ol�niewaj�cy roztacza si� wkoło137. 

Dowodzi tego wszelka istota �yj�ca, przyznaj�c Bogu 
górny obszar, w istocie bowiem my wszyscy, kiedy si� 
modlimy, wznosimy r�ce ku niebu. St�d te� nie myli 
si� poeta: 

„Zeus przestronne niebo otrzymał losem w chmurach i eterze"136 

Dlatego najbardziej szlachetne ciała spo�ród dostrze- 
galnych, a mianowicie gwiazdy, Sło�ce i Ksi��yc zajmuj� 
zawsze to samo miejsce, dlatego równie� ciała niebieskie 
s� tak zorganizowane, i� zawsze zajmuj� t� sam� po- 
zycj� i nigdy nie zmieniaj� ani zamieniaj� [jej], pod- 
czas gdy rzeczy znajduj�ce si� na Ziemi poddane s� ró�no- 
rodnym wpływom i zamianom. Tak zatem gwałtowne 
trz�sienia Ziemi ju� nieraz zniszczyły wiele cz��ci ziemi; 
obfite opady deszczu spowodowały powodzie, przypływ 
fal oraz ich odpływ przekształcały niekiedy l�d stały 
w morza, morze za� zamieniały w l�dy; gwałtowno�� 
wiatrów b�d� cyklonów niejednokrotnie niszczyła całe 
miasta. Ogie� za� i płomienie padaj�c, jedne z nieba, 
pochłon�ły tereny poło�one na wschodzie. Stało si� to — 
jak mówi� — dawniej, w czasach Faetona. Drugie, 
powstaj�c i wydostaj�c si� z wn�trza Ziemi, zniszczyły 
j� na zachodzie, a mianowicie wówczas, kiedy to roz- 
darły kratery Etny i lawa popłyn�ła na kształt strumieni. 
Przy tej okazji Bóstwo okazało szczególn� łaskawo�� po- 
bo�nym. Kiedy bowiem na ramionach swych nios�c 
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rodziców, aby ich ocali�, zewsz�d zostali zagro�eni pły- 
n�c� law�, rzeka ognia b�d�ca ju� w pobli�u podzieliła 
si� na dwie cz��ci: jedna cz��� płomieni spłyn�ła po 
jednej, druga po drugiej ich stronie, i w ten sposób ze- 
zwoliła uj�� szcz��liwie młodzie�com wraz z rodzicami139. 

Krótko mówi�c: czym sternik dla okr�tu, wo�nica 
dla wozu, przewodnik chóru w chórze, prawo w pa�- 
stwie, dowódca w wojsku, tym jest Bóg we wszech�wiecie, 
z t� jednak ró�nic�, i� dla nich kierowanie jest rzecz� 
pełn� trudu, wymaga wielu działa� i zabiegów, podczas 
gdy Bóg nie odczuwa �adnego zm�czenia i wysiłku, 
a wszelka słabo�� cielesna jest mu zupełnie obca140. 

Bóg, pozostaj�c sam niewzruszony, porusza wszystko 
swoj� pot�g� i prowadzi, dok�d chce i jak chce, zgodnie 
z ró�norodno�ci� form i natur, podobnie jak prawo pa�- 
stwowe141, pozostaj�c niewzruszone w duszach tych, którzy 
s� mu poddani, rz�dzi wszystkimi sprawami pa�stwa. 
Posłuszni owemu oczywistemu prawu, pod��aj� urz�- 
dnicy na swe zgromadzenia udaj�c si� na odpowiednie 
obrady, jeden udaje si� do Prytanejonu na posiłek, inny 
staje przed s�dziami, aby przedstawi� obron�, inny wre- 
szcie wkracza w mury wi�zienia dla poniesienia kary 
�mierci. Zgodnie z prawem odbywaj� si� uczty publiczne, 
doroczne igrzyska, ofiary bogom składane, obchody na 
cze�� bohaterów i libacje ku czci zmarłych. Rozmaite 
owe czynno�ci, ró�nie wykonywane, ale zawsze podług 
jednego porz�dku oraz na mocy jednego autorytetu pra- 
wa trafnie wyra�a poeta w słowach: 

całe miasto pełne dymów kadzielnych, 
pełne �piewów, rado�ci i błaga�142 

To samo dotyczy owego wi�kszego miasta, którym jest 
wszech�wiat. Bóg jest dla nas prawem najdoskonalszym, 
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które nie ulega jakimkolwiek zmianom czy doskonaleniu, 
lepszym —jak s�dz� — i trwalszym od praw na tablicach 
wyrytych. Pod jego niezmiennym i harmonijnym kiero- 
wnictwem ustanowiony na niebie i ziemi porz�dek roz- 
dzielony został pomi�dzy wszystkie istoty, stosownie do 
wła�ciwych im zal��ków143, mi�dzy ro�liny i zwierz�ta 
według ich gatunków i rodzajów. Tak zatem winoro�l, 
palmy, brzoskwinie, 

słodkie figi i oliwkil44 

— jak mówi poeta — oraz inne drzewa, które nie przy- 
nosz� owoców, lecz słu�� inaczej, jak platany, pinie, 
bukszpan, 

olchy, topole i pachn�ce cyprysy145, 

tak�e i te, które w jesieni przynosz� słodki, chocia� trudny do 
przechowania owoc: 

grusze, drzewa granatu, jabłonie wspaniałoowocne146, 

wreszcie zwierz�ta czy to dzikie, czy domowe, �yj�ce 
w powietrzu, na ziemi b�d� te� w wodzie, wszystko to 
rodzi si�, osi�ga pełni� �ycia, a potem umiera posłuszne 
prawu bo�emu. Powiada bowiem Heraklit: „cokolwiek 
si� porusza, pobudzane jest sobie wła�ciwym o�cieniem"147. 

Rozdział VII 

Bóg jest jeden, cho� wieloimienny 

Bóg, chocia� jest jeden, posiada wiele imion148. Na- 
zywany jest bowiem od wszystkich zjawisk, które sam 
nieustannie odnawia149. Nazywamy go zatem Zen i Dia, 
u�ywaj�c tych imion w takim samym znaczeniu, jak 
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gdyby�my powiedzieli „ten, przez którego (�� ��) 
�yjemy (�&v)"150. Zwany jest tak�e synem Kronosa, to 
jest151 czasu, poniewa� trwa bez ko�ca, poprzez wieczno��. 
Jest Bogiem błyskawic i grzmotów, Bogiem pogodnego 
nieba i eteru, Bogiem piorunów i ulewy, zwany tak od 
deszczów, piorunów i innych zjawisk, które sprawia. 
Ponadto nazywany bywa Dawc� owoców, poniewa� ob- 
darowuje nimi ziemi�, Stró�em miast, poniewa� strze�e 
miasta, Opiekunem rodu, domostw, rodzin, przodków, 
ma bowiem udział w tym wszystkim. Mówi�, �e jest 
Bogiem �ycia w społeczno�ci, Bogiem przyja�ni, go�cin- 
no�ci, wojska, zwyci�stwa, Panem oczyszcze�, pomsty, 
błagania, łaski — jak to znajdujemy u poetów — Zbawi- 
cielem, prawdziwym Wybawc� i — aby zamkn�� w jed- 
nym — Panem nieba i ziemi152. Od wszystkiego, co 
istnieje, czy to ze swej natury, czy te� przygodnie, przyj- 
muje imi�, poniewa� jest przyczyn� wszystkiego. St�d 
i w orfickich hymnach153 nie bez powodu znajduj� si� 
słowa: 

Zeus stał si� pierwszy, Zeus Gromowładny ostatnim; 
Zeus głow�, Zeus �rodkiem, przeze� wszystko ustanowione; 
Zeus fundamentem ziemi i gwia�dzistego nieba; 
Zeus m��em, nie�mierteln� kobiet� jest Zeus; 
Zeus wszystkiego oddechem, nieugaszonego ognia pot�g�; 
Zeus mórz fundamentem, sło�cem i ksi��ycem Zeus; 
Zeus królem, Panem wszystkiego Zeus gromowładny. 
Ukrywszy wszystkie rzeczy, znowu na �wiatło szcz��liwe 
z serca czystego wydaje, dokonywaj�c dziwów154. 

S�dz� ponadto, �e Ananke155 (Konieczno��) oznacza 
nic innego, jak tylko Boga, niezwyci��on� przyczyn� 
wszystkiego. On jest Heimarmene156, poniewa� wszystko 
wi��e i nadchodzi niepowstrzymanie; Pepromene157, po- 
niewa� ogranicza wszystko, a nic, co na �wiecie, nie 
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jest niesko�czone; Mojr�158, jako �e rozdziela wszystko; 
Nemesis159, poniewa� ka�demu przydziela to, co jego; 
Adrastej�160, gdy� jest przyczyn�, od której nie mo�na 
si� uchyli�; Ais�161, poniewa� istnieje wiecznie. 

To, co opowiada si� o Mojrach162 i ich wrzecionie, 
prowadzi do podobnej konkluzji. Mojry s� trzy, a funkcja 
ich podzielona według nast�pstwa czasu. Ni� za� wrze- 
ciona po cz��ci ju� wykonana, po cz��ci ma by� wyko- 
nana, po cz��ci jest wykonywana. Władz� nad prze- 
szło�ci� sprawuje Atropos163, poniewa� to, co przeszłe, 
nie mo�e powróci� (�����). Nad przyszło�ci� panuje 
Lachesis164 — wszystkie bowiem istnienia oczekuje wła- 
�ciwy im kres (����). Tera�niejszo�� za� przysługuje 
Klotho165, która ka�demu prz�dzie i układa (�������) 
ni� przeznaczenia. W ten sposób ko�czy si� opowiada- 
nie166, a jest bardzo trafne. 

Wszystko to bowiem nie jest niczym innym, jak tylko 
Bogiem, o czym zreszt� mówi szlachetny Plato: „Bóg, 
jak poucza najstajsza tradycja, jest pocz�tkiem, kresem 
i �rodkiem wszelkich bytów, prowadz�c je drog� od- 
powiedni� ich naturze. Wraz z nim pod��a nieustannie J 
Sprawiedliwo�� karz�ca tych, którzy przekraczaj� Bo�e 
prawo. Kto zatem chce by� szcz��liwym i pogodnego 
ducha, niech od zarania jej towarzyszy"167. 
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PRZYPISY 

Meteorologika 

KSI�GAI 

1. Autor wskazuje przedmiot oraz miejsce meteorologii w filozofii 
przyrody. Ta ostatnia obejmuje: 1) fizyk�, traktuj�c� o pierwszych zasa- 
dach i rodzajach ruchu (Physica), 2) astronomi� (De coelo), 3) teori� �y- 
wiołów i ich przemian (De coelo, III, IV; De generatione et corruptione), 4) 
meteorologi�, 5) zoologi� i botanik� (De partibus animalium, De generatione 
animalium, Parva naturalia; traktat De plantis zagin�ł). Dokonany w ten 
sposób przegl�d nauk przyrodniczych dawał okazj� do wysuwania wniosków 
na temat kolejno�ci powstawania poszczególnych dzieł. Dokładniejszy wgl�d 
w zagadnienie (Jaeger) zezwala przypuszcza�, i� podana kolejno�� odnosi 
si� tylko do planu wykładów, zwroty bowiem �#����, 	��&���� odno- 
sz� si� z cał� pewno�ci� do bezpo�redniego ustnego wykładu. 

2. �% ����%� ��%�'�#%�, czyli strefa gwiazd stałych, która b�d�c �ródłem 
wszelkiego ruchu nosi nazw� primum corpus (Ideler, I, s. 320). 

3. W przestrzeni sublunarnej wyró�nia zatem autor: 1) stref� gwiezdn�, 
2) stref� powietrza i wody, 3) stref� Ziemi. Zauwa�y� zatem łatwo, i� 
wzmianki o zjawiskach atmosferycznych, piorunach, tr�bach powietrz- 
nych itp. (339 a 3 nn.) wypadły poza wła�ciwy sobie kontekst. 

4. Ideler, I, g. 323, ogranicza je do zjawisk omówionych w II, 9 i III, 
1: „�!�*���% vocantur meteora, quod circularis sit eorum ex iisdem 
corporibus generatio, adeogue ea saepe redeant". Nazw� t� mo�na obj�� 
tak�e halo, t�cz� itp. (III, 2-6). 

5. W 338 a 26-339 a 5, Arystoteles podaje tre�� trzech pierwszych 
ksi�g Meteor. Podział odpowiada na ogół porz�dkowi pó�niejszego wy- 
kładu. Pami�ta� jednak nale�y, i� jest to ogólna zapowied�, nie za� spis 
tre�ci. St�d nie mo�na czyni� autorowi zarzutu, i� kolejno�� poszczególnych 
zjawisk niezupełnie pokrywa si� z zapowiedzi� (np. Droga Mleczna, ko- 
mety i meteory omówione s� w odwrotnym w stosunku do zapowiedzi 
porz�dku). 

6. Tzn. eter (por. De coelo, passim). 
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7. S� to: ciepło, zimno, sucho�� i wilgo�. Powy�sze jako�ci, ł�cz�c 
si� mi�dzy sob�, powoduj� powstawanie �ywiołów (tutaj: ����). Tak 
wi�c ziemia jest wynikiem zł�czenia zimna oraz sucho�ci, powietrze — ciepła 
i wilgoci, ogie� — ciepła i sucho�ci, woda — wilgoci i zimna (por. De gen. 
corr., II, 3). 

8. Inaczej mówi�c, jego strefa sublunarna. 
9. Wyra�aj�c przekonanie o wieczno�ci zjawisk natury Arystoteles 

zakłada istnienie wiecznego �ródła ruchu przekazywanego za pomoc� 
cz�steczek materialnych. Pró�nia nie istnieje we wszech�wiecie (De gen. 
corr., I, 6, 323 a 9). St�d pomi�dzy sferami nieba a ziemi� istnieje �)��'��. 
Twierdzenie Arystotelesa o ł�czno�ci starano si� złagodzi� dodaj�c ��� 
(por. Alex., 3, 18). 

10. Aluzja do hipotezy o eterze jako pi�tym �ywiole. Por. P. Moraux, 
RE XXIV, 1963, s. 1196 nn. Zob. tak�e wst�p do De mundo. �	�%� %)� 
	'%)� [...] ���'	� �� �	��� — wła�ciwo�� ruchu kołowego. 

11. Ka�dy z czterech �ywiołów posiada swoje miejsce, ku któremu 
d��y ze swej natury (a 16-19). Strefa nieba, wykonuj�c ruch kołowy, 
porywa je za sob�. W ten sposób obroty sfer nieba stanowi� w rzeczywisto�ci 
�'& ���&�� � procesów zachodz�cych na Ziemi. 

12. Wbrew zapowiedzi temat ten doczekał si� omówienia dopiero 
w r. IV. Łatwo zauwa�y� zmian� stylu: lakoniczne stwierdzenia pierwszego 
rozdziału ust�puj� miejsca �mudnym dociekaniom. 

13. W De coelo oraz De gen. corr. 
14. Arystoteles b�dzie si� zastanawiał, co zapełnia przestrze� pomi�dzy 

niebem a Ziemi�. Nie mo�e jej wypełni� ogie�, gdy� wówczas nast�piłby 
po�ar wszystkiego, nie mo�e tak�e powietrze, gdy� zachwiana zostałaby 
równowaga b�d�ca warunkiem wymiany �awiołów (340 a 15). 

15. Wynik przeprowadzonych przez Eudoksosa z Knidos pomiarów 
Ziemi (zreszt� mocno przesadzony: 400000 stadiów) podał Arystoteles 
w De coelo, 298 a 15. Około 100 lat pó�niej Eratosthenes podał bardziej 
zbli�ony do prawdy wynik oblicze�: 252 000 stadiów (por. Jaeger, s. 157 nn.). 

16. Wydaje si�, i� Ideler, I, s. 331 ma słuszno��, gdy traktuje a 6-13 
jako zdanie wtr�cone. Stagiryta uznał bowiem za stosowne wspomnie�, 
i� wielko�� Ziemi (termin �!�%� oznacza tu zarówno mas�, jak i obj�to��, 
Arystoteles nie znał współczesnego poj�cia masy) oraz wody nie jest ju� 
niewiadoma. Wielko�� Ziemi jest znana a tak�e wód, poniewa� te ostatnie 
nie znajduj� si� poza Ziemi�. Pytanie dotyczyłoby zatem przestrzeni po- 
mi�dzy Ziemi� a najbli�ej poło�onymi gwiazdami (Alex., 8, 2). 

17. De coelo, I, 2, 3. 
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18. Arystoteles bardzo rzadko korzysta z terminu ��&� na oznaczenie 
pierwszego �ywiołu. Tutaj czyni to prawdopodobnie dlatego, aby wykaza�, 
i� termin wła�ciwie rozumiany dowodzi słuszno�ci jego pogl�du. Warto 
zwróci� uwag� na znamienny szacunek dla staro�ytnych przekazów oraz 
etymologii słów, w których — zdaniem filozofa — mie�ci si� wiedza po- 
przednich epok. 

19. Diels, 56 A 43, 73, 84. Por. De coelo, I, 3, 270 b 24; III, 3, 302 b 4. 
Anaksagoras s�dził, i� termin #�&% pochodzi od ����� �� ����� 
(Alex., 8, 23). Etymologi� słowa zajmował si� tak�e Platon (od $�% "�#�, 
Crat., 410 B; por. tak�e De mundo, 2, 392 a b). 

20. Przyjmuj� lekcj� Thurot, Webster: ���#�%��. 
21. Idea cyklicznego rozwoju my�li ludzkiej pojawia si� tak�e w De 

coelo, I, 3, 270 b 16; Pol., VII, 9, 1329 b 25. Por. Solmsen, s. 431; Jaeger, 
s. 138 n. 

22. Tzn. sfera gwiazd i same gwiazdy s� ogniem, powietrze za� roz- 
po�ciera si� pomi�dzy Ziemi� a gwiazdami (Olymp., 21, 10). 

23. Chodzi prawdopodobnie o Heraklita, według którego �rednica Sło�ca 
wynosi cał� stop� (Diels, 22 A l, 22 B 3). 
24. De coelo, II, 14, 298 a 15. 
25. Tzn. powietrze i ogie�. 
26. Empedokles (Diels, 31 B 17). Por. De gen. corr., II, 6, zwłaszcza. 333 a 

16-27. 
27. Poniewa� ani gwiazdy, ani cała ich strefa nie s� ogniem, dlatego 

nale�y wyja�ni�, sk�d pochodzi ogrzewaj�ce Ziemi� ciepło. 
28. Autor niespodziewanie stawia nowy problem, a mianowicie dlaczego, 

chmury nie pojawiaj� si� na wielkich wysoko�ciach. Zauwa�y� mo�na, 
i� cały ten fragment opiera si� na odmiennych pogl�dach kosmologicznych. 
Odległe od Ziemi, albo te� i gwiazd, „wielkie wysoko�ci" musiałyby jednak 
pozostawa� w bezpo�redniej ł�czno�ci ze sfer� ognia. W takim za� przy- 
padku nie mogłyby by� bardziej zimne ni� Ziemia. 

29. Istniej� zatem dwie mo�liwo�ci: 1) powietrze składa si� z dwóch 
warstw, z których jedna (poni�ej) dopuszcza powstawanie chmur, druga 
za� nie; 2) powietrze w ogóle dopuszcza wprawdzie powstawanie chmur, 
ale tylko warstwa wokół Ziemi zawiera domieszk� mgły ułatwiaj�cej ten. 
proces (por. Alex., 11, 31 n.). 

30. Webster sugeruje, i� jest tu mowa o obszarze „pomi�dzy powie- 
trzem wła�ciwym a Ksi��ycem" (the region between air properly so called 
and the moon"). Opini� powtarza Tricot, nie wyja�niaj�c bli�ej. Alex., Phil., 
Olymp. s� zdania i� wspomniana przestrze� oznacza sfer� nieba, za�, 
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0�� — tzw. pi�ty �ywioł. W takim rozumieniu Ksi��yc staje si� doln�, 
nie za� górn�, granic� obszaru, a przez to cały kontekst zyskuje na jasno�ci. 

31. Zaskakuj�ce twierdzenie Arystotelesa sugeruje, i� nawet sfera nieba 
nie jest wolna od stawania si� i niszczenia  � �� �� �%�� &���	�%�� 
%����� (Phil., 50, 29,: Alex., 18, 28). 

32. De gen. torr. II, 2-3. 
33. Spróbujmy przedstawi� to schematycznie: 

 

Istnieje pi�� �ywiołów. Najbardziej odległy od Ziemi jest ten, z którego 
utworzone zostały gwiazdy, planety i cała w ogóle strefa nieba. Poni�ej 
znajduje si� strefa Ziemi, inaczej zwana sublunarn� (Ksi��yc bowiem 
spo�ród wszystkich ciał niebieskich poło�ony jest najni�ej, stanowi przeto 
granic� pomi�dzy wymienionymi strefami). Obydwie ł�cz� si� ze sob�, 
przy czym obszar nieba jest �ródłem ruchu dla przestrzeni sublunarnej 
(339 a 21 nn.). Strefa sublunarn� składa si� z czterech pozostałych �ywiołów, 
zajmuj�cych kolejne warstwy wokółziemskie. W �rodku ziemia (a), na- 
st�pnie woda (b), pó�niej powietrze (c), wreszcie ogie� (d). Powy�sze 
warstwy przysługuj� �ywiołom raczej „prawnie" ni� faktycznie: ziemia 
nieustannie wysyła cz�steczki wody ku górze, ogie� za� stale opada na zie- 
mi�. Nieustannie te� odbywa si� wymiana �ywiołów (por. De gen. corr., II, 
4). 



 179 

34. Przyj�łem lekcj� 
�'��� (za E1 W, — tak samo Webster, Thurot, 
During, Lee), jako bardziej odpowiedni� (por. Meteor., 360 a 23: 367 a 34, 
gdzie ����+ posiada takie wła�nie przymioty: wilgotna i zimna) ni� pro- 
ponowana przez Strohma, Fobesa: &�����. 

35. Ziemia nie jest doskonał� kul� z powodu wyst�puj�cych na jej 
powierzchni gór i dolin. Je�li jednak ze �rodka Ziemi poprowadzimy okr�g 
o promieniu równym wysoko�ci najwy�szych gór, otrzymamy doskonał� 
kul�, o której mówi autor. Powy�ej jej obwodu nie mog� powstawa� chmury 
(na tej bowiem wysoko�ci powietrze porywane jest przez obrót nieba — 
Meteor., 340 b 32 :361 a 22). Nie mog� tak�e powstawa� w bliskiej odległo- 
�ci od Ziemi, gdy� odbite od jej powierzchni ciepło rozprasza tego rodzaju 
zg�szczenia (340 a 31). Jedynym miejscem powstawania chmur jest zatem 
pasmo �rodkowe. Zobaczmy na rysunku: 

 

36. Autor jest zdania, i� strefa ziemska obejmuje dwa pasma (a 5-6). 
Wy�sze wypełnione jest ogniem, ni�sze natomiast powietrzem, przy czym 
jedno i drugie ulega procesowi ustawicznej zamiany. Poniewa� w w. 6 
(��� [...] ����) mowa jest o zamianie w ogie�, dlatego s�dzi� nale�y, 
i� kiedy autor w w.5 wymienia „cz�stki" (����%�), ma na my�li cz�stki 
ognia, nie za� powietrza, jak chc� niektórzy komentatorzy (Tricot). 

37. Traktat De sensu nic takiego nie zawiera. 
38. Por. De coelo, II, 7, 289, a 22; Seneca, Quaest. nat., II, 57, 1. 
39. Powy�sze twierdzenie jest najbardziej spektakularnym odej�ciem od 

fizyki presokratyków. 
40. Na podstawie szczupłych informacji trudno niekiedy okre�li� do- 

kładnie, o jakie zjawiska chodzi. Same ich nazwy s� raczej niezwyczajne 
(„kozy"!?). Tłumacze staro�ytni posługiwali si� łaci�skim caprae, jak si� 
wydaje, niesłusznie, gdy� termin �!�� wywodzi si� raczej od ���(��� 
„błyska�" (Ideler, I, s. 362-363). 

41. Natur� *����*��%� wyja�nia Ideler, I, s. 367, nast�puj�co: „Ele- 
mentum, quod superiorem locum occupat, perperam ignem vocamus: non enim est 
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ignis ipse, qui sine materia substrata existere neauit, sed id, quo jgnis 
procreatur, vel potius ipsa illa substrata materia, causa et origo fammarum, 
quae in suptro loco conspiciuntur. Ignem (,��!) sine materia (��%������%�) 
existere non posse, esse eum potius sieci spiritus fervorem". 

42. Znajduj�ce si� w szeregu kodeksów zdanie: „kiedy za� substancja 
zapalna dhi�sza jest ni� szersza" (w.28: ��� ��� �% ����%�) jest oczywist� 
glos� (Lee). Je�li ponadto zamiast %�%� (w.29) przyjmujemy lekcj� ovv, 
otrzymamy fragment tekstu o du�ej zwarto�ci logicznej: I. � ��� !� 
����%� �'!] �� �&�%�, (25) [...] ,��� [...] II. �&� �� ��� �&�%� ���%� 
(27) [...] ��%� �� �!�� �� ��	���, (a) ��� ��� %�� (29) [...] ��� (b) 
��� �'��� �%*�%) (32) ����, (c) ��� �� (33) [....] ��	���. 

43. � natury swej ciepło unosi si� ku górze. Tym samym pojawia si� 
trudno��, jak wytłumaczy� odwrotny kierunek omawianych zjawisk. Ary- 
stoteles wyja�nia, i� ciepło bywa niekiedy wypychane gwałtownie ku 
dołowi przez zimno. 

44. Autor przyjmuje zatem dwie przyczyny omawianych zjawisk: 
	������ w górnych warstwach powietrza oraz �#
�� na dole. 

45. Cz�stki ognia z natury swej d��� ku górze. Napotykaj�c tam 
wyziew zimny i zg�szczony, zmuszone s� do ruchu w kierunku przeciwnym. 
Wypadkowa obydwóch sił jest rzeczywistym kierunkiem poruszania si� 
cz�steczek (Phil., 66, 4). 

46. Od Idelera (I, s. 374) utrwaliło si� przekonanie, i� autor omawia 
tu zjawisko zorzy polarnej (awora borealis). Dziwi jednak fakt, i� Arysto- 
teles nie podaje przypadków jej ukazania si�, ani nawet nie wspomina 
o rzadko�ci tego zjawiska (w Grecji szczególnie). St�d rzecz� bardziej 
słuszn� b�dzie zgodzi� si� na propozycj� Webstera, którego zdaniem roz- 
dział V dotyczy „phenomena of clouds coloration" (zjawiska polegaj�cego 
na uzyskiwaniu przez chmury ró�nych barw i odcieni). 

47. W nomenklaturze Phil., 69, 5 s� to zjawiska pozorne, �� �,���, 
chocia� podobne do rzeczywistych, ��' *�������. Powy�sze rozró�nienie 
było bardzo rozpowszechnione w czasach hellenistycznych. Wymienione 
tutaj zjawiska ('���� �� $��)�%�) omawia obszernie Seneca, Quaest. 
nat., I, 14, 2. 

48. Otó� wiadomo akurat co� przeciwnego. Nieco wcze�niej (341 a 17) 
autor twierdził, i� ogie� w strefie sublunarnej powstaje na skutek rozrze- 
dzenia powietrza. Niedostatki arystotelesowskiej teorii ognia znane były 
ju� staro�ytnym komentatorom (Alex., 23, 26:Olymp., 67, 32 nn.). 

49. Por. De sensu, 3, 440 a 22: De color., 2, 792 a 4. 
50. Zob. ni�ej, III, 2, 372 a 29. 
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51. Gdy idzie o znaczenie �����!���	�%) �%� , ��� (w. 14), 
kierujemy si� wyja�nieniem Olymp., 48, 29: �����!���	�%� = 
���������	�%�. Inaczej Alex. 25, 4: ���%�������� ��� �%� , ��� 
�)��'��� )�� ������ ���%� [...]· 

52. Thurot wyra�a opini�, i� zdanie: ������ �� [...] �%��# (w. 17-18) 
jest niezrozumiałe. Poprawia zatem: ���'��� �� < $�&��%� ���� �% > 
'��� �%���. Nie s�dzimy jednak, aby zdanie: ������ [...] wraz z 
poprzedzaj�cym było tak dalece niezrozumiałe, i�by rzecz� konieczn� 
było przyj�cie zmiany tekstu. 

53. „Qida, cum ualde sint similes colori coeli nocturni, diseerni non 
possunt" (Sylv. Maurus, III, 542). 

54. Diels, 59 A 81. 
55. Tam�e, 68 A 92. 
56. Diels, 42, 5. Arystoteles mówi zawsze o pitagorejczykach, 

nigdy za� o pogl�dach samego Pitagorasa. 
57. Diels, 42, 5. 
58. Tam�e. 
59. Zatem według ich teorii kometa jest planet�, ale jej warkocz nie 

jest cz��ci� samej planety — jak s�dzili pitagorejczycy — lecz 
zjawiskiem �wietlnym spowodowanym załamaniem si� promieni 
wzroku. Zwykli�my mówi�, i� dany przedmiot odbija si� w 
zwierciadle. Arystoteles natomiast — zauwa�amy — mówi o odbiciu 
wzroku od zwierciadła ku danemu przedmiotów. W omawianym 
przypadku rol� zwierciadła spełnia wilgo� (Phil., 77, 17). Zobaczmy na 
rysunku (wg Alex., 27 :Phil., 77). 

 
60. Czasownika *�%������(� u�ywano na oznaczenie pozornego zja- 

wiska cofania si� planet, które, poruszaj�c si� o wiele wolniej ni� 
gwiazdy stałe, wydaj� si� pod��a� w przeciwnym kierunku (Heath, 
Aristarchus, 108-109 : Alex., 27, 13). Takie samo znaczenie 
przypisywano czasownikowi  
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równie� w powy�szym fragmencie (Alex., 27, 15). To jednak nie 
tłumaczyłoby rzadko�ci zjawiska. Owszem, jak zauwa�a słusznie Phil., 79. 27, 
nale�ałoby si� spodziewa� czego� odwrotnego. Wypada zatem pój�� za 
sugesti� Phil., który dla czasownika ��%�������� przyjmuje znaczenie: 
„pozostawa� za sło�cem" (nie za�: „pozostawa� za gwiazdami"). Fakt 
rzadkiego ukazywania si� komet miałby wówczas uzasadnienie w tym, i� 
kometa, pozostaj�c w pobli�u Sło�ca, przestaje by� dostrzegalna (Phil., 79, 
35). 

61. Dwie zatem racje wyja�niaj� rzadko�� pojawiania si� komet: 1) po- 
zostaj� one daleko za Sło�cem, 2) nie w ka�dym poło�eniu otrzymuj� war- 
kocz (zatem nie wyst�puj� jako komety), lecz tylko wtedy, gdy zd��aj� 
ku północy. 

62. Kometa nie jest zatem jedn� z planet. 
63. Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn. 
64. Okoliczno�� ta, warunkuj�ca pojawienie si� komety, została uprzednio 

(a 17-20) pomini�ta. 
65. Pisarze staro�ytni wielokrotnie wspominaj� o silnym trz�sieniu 

ziemi (i powodzi), które zniszczyło doszcz�tnie dwa miasta w Achai: 
Helike i Bura. Było to w roku 373/72 (De mundo, 4, 396 a 21; Sen., Quaest. 
nat., VII, 5 : Pausan., VII, 24, 7) Arystoteles jak si� wydaje, ł�czy zjawisko 
powstawania komet z tego rodzaju kataklizmami (344 b 34 nn.). 

66. Olymp., 88 : 2 : (427/6). 
67. Stycze�-luty. 
68. Por. De coelo, II, 12, 292 a 7. 
69. Jest to niezrozumiałe, je�li przyjmiemy, i� komety powstaj� wskutek 

poł�czenia gwiazd. W przypadku bowiem znikania komety powinny ukaza� 
si� gwiazdy, które ł�cz�c si� wywołały takie zjawisko (por. Alex., 31, 12). 

70. Lekcj�: %�%� ��� — „niby skok" zast�pujemy bardziej zrozumiał�: %�%� 
���%. — „niby ła�cuch". 

71. Punkt, b�d�c niepodzielny (De coelo, I, 1) nie ma wymiarów, nie 
mo�e zatem powi�ksza� si� ani zmniejsza� (Phys., VI, l, 2). Poniewa� 
gwiazdy — rozumuje dalej Stagiryta — s� podobne do punktów (instar 
puncti), zatem „ich poł�czenie nie mo�e wywoła� wra�enia, jakoby po- 
wstało co� wi�kszego" (w. 32 nn.). Takie pomieszanie argumentów ��� 
��!%� oraz ��" ������� mo�e by� istotnie ilustracj� do wypowiedzi: 
#�%� �'� ��� �� �� �%*� � ��%� ��,	�%���� �� ,)����� �� �%!���� 
��%�%(���� (De gen. corr., I, 2, 316 a 10). 

72. W dociekaniach nad genez� komet nale�y zatem zadowoli� si� hipotez� 
nie ujawniaj�c� �adnej sprzeczno�ci. 
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73. Ww. 8-15 stanowi� streszczenie dotychczasowych wywodów. 
74. Zatem równie� komet (Alex., 33, 22). Por. 3, 340 b 14 nn. i 4, 341 b 5 

nn. 
75. Tak wiec iskra — wyja�nia niniejszy fragment Alex., 33, 23 — 

pochodz�ca z najwy�szego regionu powoduje zapalenie wyziewu, który 
płon�c staje si� podobny do gwiazdy. Ta cze�� wyziewu, która nie ulega 
zapaleniu, tworzy warkocz (o ile jego kształt jest �,��%���&�) lub brod� (w 
przypadku, gdy niezapalony wyziew rozci�ga si� ��� �&�%�). Ideler, I, 399 
wprowadza poprawk� do tekstu: ��� ��� !� ����  & ���� �%�&���, ��� 
�' ��� �&�%� ��� , ������ � ! ���. (Quodsi enim supra comamhabet, 
crinita, quod si infra in longitudidem extensam, barbata appellatur, ibid. 25). 
Powy�sza korekta znacznie ułatwia rozumienie zdania, nie jest jednak�e 
usprawiedliwiona �adnym przekazem. 

76. Zob. Meteor., 345 a 7 oraz 8, 345 b 34. 
77. Lee zauwa�a słusznie, i� ww. 13-18 mog� uchodzi� za not� wy- 

ja�niaj�c�. Tote� w przekładzie zdania te pozostawiono w nawiasie. O przy- 
czynach powstawania halo zob. III, 2. 

78. Według ludowych przekona� istnieje zwi�zek przyczynowy pomi�- 
dzy ukazaniem si� komety a zakłóceniami w przyrodzie. Autor nie wydaje 
si� podziela� tej opinii, wspomina tylko jako o czym� powszechnie znanym 
(	���&� +, b 28). Por. Arat., Phatn., 1093: �%��%� !� �%�� ��� �� 
)'���&) 	���� . 

79. ' zjawisku tym wielekro� wspominał Anaksagoras (Diels, 59 A 11, 12), 
przypisuj�c sobie zasług� jego przewidzenia (Diels, 59 A 1). 

80. Zob. Meteor., 6, 343 b 1. 
81. Archontat Nikomachosa był w r. 341/40, Strohm. 146, zauwa�a, 

i� cały rozdział zdradza �lady wielokrotnych przeróbek. Tak np. cały 
fragment 344 b 26-345 a 5 jest co do tre�ci powtórzeniem poprzedniego 
wzbogaconym o trzy informacje chronologiczne. 

82. W pierwszej cz��ci rozdziału autor omawia trzy hipotezy wyja- 
�niaj�ce powstanie Drogi Mlecznej: 1) pitagorejczycy twierdzili, �e jest 
to droga, któr� utworzyła spadaj�ca w czasach Faetona gwiazda; 2) Ana- 
ksagoras, Demokryt, �e jest �wiatłem własnym gwiazd znajduj�cych si� 
w zasi�gu cienia Ziemi; 3) był te� pogl�d, �e Droga Mleczna jest rezulta- 
tem odbicia wzroku skierowanego ku Sło�cu. Wszystkie wymienione po- 
gl�dy spotykaj� si� z krytyczn� ocen� filozofa. 

83. Por. Diels 58 B 37 c. Pogl�d, o którym mowa dalej, przypisywany jest 
Ojnopidesowi (Diels 41, 10). 

84. Niestety, genialny pogl�d Demokryta, i� Droga Mleczna jest utwo- 
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rzona przez ogromn� liczb� poło�onych obok siebie gwiazd (Aet., III, 
1, 6), nie znalazł u Stagiryty uznania. Poza tym uto�samia on niesłusznie 
pogl�dy Anaksagorasa i Demokryta (Diels 59 A 42; 68 A 91 : por. Alex., 
37, 23 nn.). 

85. A oto wyja�nienie pogl�du Anaksagorasa: Poniewa� Sło�ce jest 
mniejsze od Ziemi, zatem znalazłszy si� pod Ziemi� o�wietla swym blaskiem 
jedynie cz��� nieba, reszta jego natomiast znajduje si� w cieniu. Droga, 
któr� wykonuje ów cie� po niebie, jest wła�nie Drog� Mleczn�. Gwiazdy 
znajduj�ce si� na tej przestrzeni s� widzialne, gdy� nie pada na nie �wiatło 
Sło�ca. Te natomiast spo�ród gwiazd, które znajduj� si� poza cieniem, 
nawet w nocy o�wietlane s� blaskiem Sło�ca i dlatego s� niewidzialne. W po- 
wy�szej teorii Anaksagorasa trudno jednak zrozumie�, dlaczego tak�e 
poza Drog� Mleczn� spostrzegamy gwiazdy. Prawdopodobnie był on 
zdania, i� gwiazdy takie �wiec� odbitym �wiatłem słonecznym (Alex., 
37, 24-27). Anaksagoras —jak wiadomo — pierwszy zauwa�ył, i� Ksi��yc 
nie �wieci �wiatłem własnym, lecz odbitym (Heath, s. 78). Tekst niejedna- 
kowo przekazywany przez poszczególne kodeksy. W ka�dym razie bardzo 
trudno zrozumie�, co oznacza �	!���%� �*��%�. Najprawdopodobniej autor 
ma na my�li sfer� gwiazd stałych. Zdanie pojawia si� jeszcze w 346 a 17; 
346 b 6. 

86. Por. De coelo, II, 8, 290 a. Zdaniem Arystotelesa gwiazdy stałe 
nie mog� znale�� si� w cieniu Ziemi najpierw z powodu wielko�ci Sło�ca, 
po wtóre za� z powodu odległo�ci Sło�ca od Ziemi oraz Ziemi od gwiazd 
stałych. Sto�ek cienia spowodowany przez �ródło �wiatła (Sło�ce) jest 
o tyle mniejszy, o ile �ródło �wiatła jest bardziej odległe od przedmiotu 
rzucaj�cego cie�. Tak wi�c Droga Mleczna nie mo�e zawdzi�cza� swego 
istnienia �wiatłu gwiazd pozostaj�cych w cieniu Ziemi. 

87. Pogl�d przypisywany Hipokratesowi z Chios (Diels, 42, 5 : Olymp., 72, 
31). 

88. Argument zakłada niewzruszono�� Ziemi. W przeciwnym wypadku 
ruch Ziemi mógłby zrównowa�y� skutki obrotów gwiazd i Sło�ca (Por. 
Alex., 39, 7). 

89. Arystoteles przedstawia teraz własny pogl�d. Jeden z najbardziej 
spektakularnych bł�dów Stagiryty był rezultatem tendencji podporz�dko- 
wywania jednej zasadzie wielu zjawisk meteorologicznych. Jego rozwi�- 
zania opieraj� si� na tych samych zasadach, którymi posłu�ył si� wyja- 
�niaj�c powstawanie komet. Hipoteza nie miała długiego �ywota, skoro 
Phil., 115, 24 zalicza j� do rz�du �)����. 

90. Tzn. ���������, która wydziela si� z Ziemi. Autor powtarza 
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krótko swoj� teori� komet dla pó�niejszego jej zastosowania w wykładzie 
na temat Drogi Mlecznej. Fragment obfituje w niejasne sformułowania. 
Np. porównanie z halo słonecznym niczego nie wyja�nia, jako �e ������+ 
�%� �	�%; xai �&+ �����%� (III, 3, 372 b 16) nie jest bynajmniej zale�ne 
od obrotów sfer, a poza tym Droga Mleczna nie mo�e by� rozumiana jako 
rodzaj załamania �wiatła (��������, 346 a 5). 

91. Tekst ska�ony. Grupa wyrazów $	($ [...] �	!��%�, słabo po�wiadczo- 
na w manuskryptach, przyjmowana jest na ogół przez krytyków (por. 
Fobes, Lee). Po �	!��%� Fobes dodaje fragment zaczerpni�ty z Olymp. 
(��!�� [...] ��%�&�). Zmiana ta nie spotkała si� z uznaniem i pomin�li�my 
j� w przekładzie. 

92. Arystoteles zwykł opatrywa� swe wywody rysunkiem. W tym miej- 
scu komentatorzy greccy nie przekazali �adnego wykresu. By� mo�e 
wzmianka odnosi si� do mapy Drogi Mlecznej, która znajdowała si� na 
�cianie sali wykładowej. Wiadomo, i� dzieła Arystotelesa powstały w �ci- 
słym zwi�zku z prowadzonymi wykładami. 

93. Tzn. przestrzenie pomi�dzy gwiazdami Drogi Mlecznej (Ideler, I, s. 
421). 

94. Ideler, I, s. 421: „agnosce Aristotelis modestiam, quam ubique in ejus 
modi expłicationibus prae se ferre solet". Dla �cisło�ci wspomnie� wypada, i� 
Platon równie� posługiwał si� cz�sto tym zwrotem. 

95. „Id est eletatiorum a terra exhalationis ad illam partem adunatae", 
�w. Tomasz, s. 420. 

96. Por. Meteor., 7, 345 a 7. 
97. O powstawaniu wody na Ziemi oraz pod Ziemi� b�dzie mowa 

w Meteor., I, 13 oraz II, 3. Wiersz 19: )��� odnosi si� zapewne do wody. 
Olymp., 82, 26: )���. 

98. Por. ni�ej, r.2: tak�e De gen. corr., II, 10. 
99. Termin ����� jest charakterystyczny dla meteorologii perypatetyków. 

Znajdujemy go np. w fragmentach Teofrasta o Anaksymenesie (Diels, Ali). 
Anaksymenes u�ywał prawdopodobnie #���+ (por. Strohm. s. 150). 

100. Por. Meteor. II, 4, 359 b 34. 
101. Zdanie staje si� zrozumiałe pod warunkiem, i� po słowach & �'	+ 

	�%� dodamy �*!������ (nie za� ���)����� w sensie ��������). Por. 
Alex.. 44, 29. Tak wła�nie sugeruje przekład Idelera, I, s. 36: „quod vero 
aquae gignitur exhalatione, vapor, quod aeris in aquam reditu, nubes". 

102. Para zg�szcza si� w chmur�, która znowu w postaci deszczu spada 
na ziemi�. Mgła jest pozostało�ci� owego procesu zg�szczenia, zatem nie 
przynosi deszczu, lecz jest znakiem dobrej pogody. 
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103. Arystoteles sugeruje, i� staro�ytne wzmianki o Oceanie wyra�ały 
prawd� o cyklicznym obiegu wilgoci (a tym samym o wieczno�ci �wiata 
i istniej�cym w nim porz�dku). 

104. S� to zjawiska, które „cz��ciowo pojmujemy" (339 a 2). St�d 
rzeczowe i konkretne informacje, pomi�dzy którymi znalazła si� niepraw- 
dziwa o nieobecno�ci szronu w górach (362 a 29). 

105. ���������%�*�� — oznacza tutaj: „otacza�", „�ciska�", „groma- 
dzi�". Do tematu antyperystazy powróci autor w rozdziale XII. 

106. Ideler, I, s. 432, s�dzi, i� zdanie to nale�y raczej do nast�pnego 
rozdziału. 

107. Tzn. deszcz i �nieg. 
108. Zdanie to wyja�nia obecno�� du�ej ilo�ci ciepła w chmurze. W w.28 

pomijamy proponowan� przez Fobesa lekcj� ����� (do �%� 	�������%�) 
jako nieobecn� w wi�kszo�ci r�kopisów (por. Webster). 

109. Dosłownie: ����. 
110. Nie maj�c swego odpowiednika na Ziemi, grad zdaje si� przeczy� 

istnieniu porz�dku w�ród omawianych zjawisk. W kolejnym rozdziale 
autor zajmie si� bli�ej t� trudno�ci�. 

111. Tak wi�c praeter rationem wydaj� si� czas oraz miejsce powstawania 
gradu. Trudno�ci wyliczone w 37 b-8 a znajd� rozwi�zanie przy ko�cu 
rozdziału. Warto zauwa�y�, i� w przeciwie�stwie do dotychczasowych 
fragmentarycznych wyja�nie� w r. III, otrzymujemy tu bardzo staranne 
opracowanie zagadnienia. 

112. Cz�steczki zamarzni�tej wody, czyli lodu nie mog� si� ł�czy� 
i w ten sposób powi�ksza�. Proces powstawania gradu musi zachodzi� 
zatem inaczej, ni� w przypadku deszczu. Wynika st�d, i� du�a kropla, 
zanim zamarznie, powinna wisie� w powietrzu. I tutaj wła�nie trudno��: 
w jaki sposób tak du�a masa wody mo�e utrzyma� si� w powietrzu zanim 
stanie si� lodem? 

113. Autor ma zapewne na my�li Anaksagorasa, którego zreszt� nieco 
pó�niej (348 b 12) wyra�nie wymienia. Krytyczna ocena pogl�du prowadzi 
Arystotelesa ku własnemu rozwi�zaniu: zarówno znajduj�ce si� na nie- 
wielkiej wysoko�ci chmury gradowe, jak i sam kształt gradu wskazuj�, 
i� powstaje on w pobli�u Ziemi. 

114. Hałas ten powstaje w nast�pstwie zderzenia si� kawałków lodu 
(Lucr., De rerum nat., VI, 156 nn.). 

115. Oznaczałoby to — jak ju� wspomnieli�my — i� proces powsta- 
wania gradu odbywa si� w pobli�u Ziemi, nie za� — jak chce Anaksa- 
goras, w wy�szych warstwach atmosfery. Gdyby bowiem rzecz miała si� 
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tak, jak twierdzi Anaksagoras, grad winien mie� tym wi�ksze wymiary, 
z im wy�szych spada odległo�ci, jako �e tworz�ce go zimno jest tam inten- 
sywniejsze. W rzeczywisto�ci obserwujemy sytuacj� odwrotn�. 

116. Czasownik �������������� (i odpowiednio �������������) ma dwa 
główne znaczenia: 1) „naciska� naokoło" (Liddel-Scott: surrounding so 
as to compress) oraz 2) „zamienia� si� nawzajem" (ibid.: to be replaced by 
another substance). W drugim znaczeniu wyst�puje w 360 b 25 oraz 382 
a 12, 14, gdzie mowa o wodzie ust�puj�cej miejsca zanurzonemu przed- 
miotowi. Znaczenie pierwsze czasownika odnajdujemy w 347 b 6, 361 
a 1, 382 b 10, oraz w omawianym wła�nie fragmencie: 348 b 6, 16. Lid- 
dell-Scott przypisuje rzeczownikowi �������������, 348 b 2, znaczenie 
drugie. W nast�pnych wierszach czasownik u�yty jest z cał� pewno�ci� 
w znaczeniu pierwszym. Lee s�dzi zatem, i� w tym przypadku równie� 
rzeczownik wyst�puje w drugim znaczeniu. Na temat Arystotelesowej 
teorii antyperystazy zob. we Wst�pie. 

117. Arystoteles podaje tutaj rozwi�zanie trudno�ci dotycz�cej czasu 
pojawienia si� gradu: w lecie brak jest dostatecznej ilo�ci wilgoci, w zimie 
natomiast jest mało ciepła. St�d wła�nie wiosna i jesie�, jako pory przej- 
�ciowe, sprzyjaj� najbardziej powstawaniu gradu. 

118. Niektóre r�kopisy dodaj� )
 -�����. Lekcja zapewne niesłuszna. 
Gdyby bowiem woda ju� wcze�niej była ciepła, rzecz� zbyteczn� byłoby 
dalsze jej ogrzewanie. 

119. Zdanie mało harmonizuj�ce z poprzedzaj�cymi wywodami. Alex. 
53, 1, s�dzi, i� winno znajdowa� si� wcze�niej, a mianowicie przed 
*'��� 
(w. 32). 

120. Obfite opady w okresie letnim na terenach Etiopii zwróciły uwag� 
pierwszych fizyków (Thrazyalkes z Tasos, Demokryt, por. Rehm, RE, 
XVII 1923, s. 583). Zjawisko to, przytaczane w staro�ytnych dyskusjach 
nad przyczynami wylewów Nilu (Rehm, s. 571 nn.), posłu�yło Arysto- 
telesowi jako argument za teori� antyperystazy. 

121. O ile zapowied� omawiania natury wiatrów w sposób logiczny 
przedłu�a tok dotychczasowych wywodów, o tyle dziwi nieco jej reali- 
zacja dopiero w II, 4. Pi�� kolejnych rozdziałów po�wi�ca Stagiryta nie- 
oczekiwanie hydrologii. Stanowi� one (I, 13-11, 3) swoist� interpolacj�, 
której geneza jest nieznana. 

122. Arystoteles jest zatem zdania, i� dotychczasowe wyja�nienia s� 
niedoskonałe. .��%�&����� ��%� ���� )�%*� — trudno stwierdzi�, do ja- 
kiego stopnia powy�szy zwrot mógłby stanowi� �wiadectwo, i� Meteor., 
pomy�lane były dla czytelników, nie za� jako wykłady (During, s. 352, n. 49). 
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123. Alex., 53, 28 odnosi powy�sz� informacj� do Hipokratesa: ����%� !� 
&	�%� ��"� �� '��� (Diels, 64 C 2). 

124. Tradycja mitologiczna — por. Od., X, 19. 
125. Anaksagoras: Diels, 59 A 42. 
126. Podstawowym twierdzeniem odrzuconej przez Arystotelesa teorii 

jest przekonanie, i� wszystkie wody na Ziemi pochodz� z opadów deszczu. 
Stagiryta dopuszcza jej prawdziwo�� tylko w odniesieniu do niektórych 
obszarów (352 b 8). 

127. Autor przechodzi z wolna do wyło�enia swojej opinii dotycz�cej 
powstawania rzek. Jako nast�pstwo zg�szczenia si� wilgoci w gł�bi Ziemi 
pojawia si� woda. Jej cz�steczki ł�cz� si� i tworz� strumienie i rzeki. 
U podstaw teorii le�y przekonanie o pokrewie�stwie zjawisk wyst�puj�cych 
w ró�nych regionach �wiata. Zauwa�amy przej�cie od hydrologii do geo- 
grafii. 

128. Przez )���'%� *� � nale�y rozumie� wod� deszczu (Alex., 55, 
29 nn.). Wtedy zrozumiałe staje si� wyra�enie: ��' &�	�,� („the daily 
supply of water" Lee). Thurot natomiast stawia je nadrugim miejscu. 

129. Znajduj�cy si� tutaj czasownik ����  (u Arystotelesa jedyny 
raz) sprawiał du�o kłopotu zarówno komentatorom, jak i kopistom. Za- 
st�powano go zatem czasownikiem wyst�puj�cym nieco pó�niej (��� , 
por. Alex., 56, 7) b�d� te� cz�stym: ���� , �)��%*�� (rkp. E). Tak czy 
inaczej znaczenie czasownika wynika z kontekstu jasno i jest synonimem 
wyst�puj�cego tam równie�: ������$�$$� — „zbiera� strumieniami", 
„zlewa�". Bardzo plastyczny opis powstawania wody w gł�bi Ziemi prze- 
ciwstawia autor wyobra�eniom zbiorników wód (Anaksagoras, 59 A 42, 5). 
Liczne synonimy (�������, ����, /�����, �%���, ����, (0����#�, ������$���) 
maj� za zadanie wyja�ni� mo�liwie najbardziej przekonywaj�co, i� �ródła 
otrzymuj� zapas wody nie ze zbiorników, ale z nieustannie tworz�cych 
si� cz�steczek wody. 

130. Niekiedy pojawia si� potrzeba udzielania pomocy naturze przez 
wykopywanie odpowiednich otworów w,ziemi. Tam wła�nie gromadzi 
si� woda z przyległych terenów. Olympiodor wyja�niaj�c powy�sze słowa 
mówi o *��%,����, którzy maj� zdolno�� wykrywania, w którym miejscu 
nale�y kopa� �ródła. Arystoteles nie wspomina o ró�d�karzach (znajdujemy 
o nich wzmiank� w pseudoarystotelesowym dziele Probl., 935 b 10). 

131. Dziwi� mo�e, dlaczego autor mówi�c o górach jako obszarach 
skutecznie przechowuj�cych wilgo� nie wspomina o takiej samej roli 
lasów. Widocznie ma na my�li tak�e i lasy zazwyczaj pokrywaj�ce stoki 
górskie. 
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132. Jako pierwszego autora mapy Ziemi opatrzonej obja�nieniami 
Strabon wymienia Hekatajosa z Miletu (I, 7). Arystoteles z cał� pewno�ci� 
korzystał z jego pracy. Powszechnie przyjmuje si�, i� geografia Meteorologiki 
reprezentuje stan wiedzy przed Aleksandrem W. Powy�sza wiadomo�� 
staje si� szczególnie cenna przy ustalaniu czasu powstania dzieła. 

133. Autor ma na my�li najprawdopodobniej Hindukusz, w staro�yt- 
no�ci znany pod nazw� Paropamisos. O trudno�ciach zwi�zanych z iden- 
tyfikacj� nazw geograficznych zob. Ideler, I, s. 453 nn. 

134. Ocean Indyjski. 
135. Dzisiaj Balch-ab w pobli�u Wazirabad w Afganistanie. 
136. Herodot, V, 52, wymienia rzek� o takiej nazwie, nad któr� poło- 

�ona była Suza. Choaspes zatem byłaby dzisiejsz� rzek� Karum, wpada- 
j�c� do Eufratu. Rzek� o takiej nazwie (Choaspes) wymienia równie� 
Strabon, XI, 697. Rozumie przeze� jednak dzisiejsz� Kabul, w Afgani- 
stanie, dopływ Indu. Komentatorzy nie wskazuj� jednoznacznie na któr�� 
z tych dwóch rzek. 

137. Czyli Oksos, obecnie Amu-Daria. Wydaje si�, i� dalszy jej bieg 
Arystoteles pomieszał z rzek� laksartes, dzi� Syr-Dari�. 

138. Tzn. Don; Arystoteles utrzymuje zatem, i� jest on odgał�zieniem 
rzeki Oksos. 

139. Meotis (łac. Maeotis) — Morze Azowskie. 
140. Fasis — rzeka w Kolchidzie, znana z wyprawy Argonautów. 

Dzi� Rion. Wypływa z Kaukazu i wpada do Morza Czarnego. 
141. Por. 351 a 12. Autor ma na my�li wschodnie wybrze�e Morza Czarnego. 

142. Wypowied� niezupełnie oczywista. Ideler, I, s. 458 nn., za pomoc� 
trygonometrii starał si� wyja�ni� to zjawisko, przypisuj�c wzmiankowanym 
górom niebywał� wysoko��. 

143. Tekst ska�ony. Zamieszczone w nawiasie zdanie opuszczaj� Web- 
ster, Lee. Tak czy inaczej zawiera si� w nim argument za rozległo�ci� 
Kaukazu. 

144. Według Arystotelesa z Pirenejów wypływaj� Dunaj (Ister) oraz 
Gwadalkwiwir (staro�ytna nazwa — Tartessos). 

145. Góry �rodkowej Europy, pomi�dzy Alpami a Karpatami. 
146. Góry Rypejskie trudne do zindentyfikowania. By� mo�e s� to Karpaty 

(Ideler, I, s. 464). 
147. Rzeki Ajgon i Nysses — niezidentyfikowane. 
148. Olymp., 105, 30 identyfikuje je z ła�cuchem gór nosz�cym pó�niej 
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nazw� Gór Ksi��ycowych. Zdaniem niektórych (Tozer, s. 352) s� to dzisiejsze 
Kilimand�aro, b�d� Ruwenzori (Warmington, s. 144). 

149. je�eli Chremetes jest t� sam� rzek�, która w opisie podró�y Karta- 
gi�czvka Hanno nosi nazw� Chretes. identyfikowa� j� nale�y z rzek� 
Senegal albo jej dopływem. 

150. W staro�ytno�ci i długo potem istniało przekonanie, i� Nil bierze 
pocz�tek w Afryce Zachodniej. 

151. Pindos — góry na Peloponezie, oddzielaj�ce Tesali� od Epiru. 
152. Skombros — góry w Macedonii. Strymon — rzeka w Macedonii, 

dzi� Struma; Nessos (Nestos) — rzeka w Tracji, wpadała do Morza Tra- 
ckiego w pobli�u wyspy Tazos; Hebros — dzi� Marica. Wg legendy nad 
jej brzegami Orfeusz został rozszarpany przez bakchantki. 

153. Rodope — wysoki ła�cuch górski w pd.-zach. Tracji (dzi� — 
Bułgarii). 

154. Dzi�ki zawartym w niniejszym rozdziale informacjom oraz cz�- 
�ciowo rozdziałowi V ksi�gi drugiej ukazuje si� nam ogólny zarys pogl�dów 
geograficznych. Arystotelesa. Uwa�ał on, i� Ziemia jest kul� poło�on� 
w �rodku wszech�wiata (Meteor., I, 3 : De coelo, II, 14) licz�c� około 400000 
stadiów obwodu. Ziemia posiada dwie zamieszkałe strefy: jedna znajduje 
si� w pobli�u bieguna północnego — gdzie wła�nie �yjemy — druga w ta- 
kiej samej odległo�ci od bieguna południowego. Obszar pomi�dzy oby- 
dwiema strefami, czyli pomi�dzy zwrotnikami jest z powodu gor�ca nie- 
zamieszkały. Strefa zamieszkała tworzy zatem rodzaj pier�cienia okala- 
j�cego cał� Ziemi�. Ta jego cz���, która rozci�ga si� od Słupów Herkulesa 
a� po Indie, jest znan� i zamieszkał� przez nas Ziemi�. Stosunek jej dłu- 
go�ci do szeroko�ci wynosi 5:3. Jakkolwiek w niniejszym rozdziale autor 
zainteresowany jest głównie wykazaniem, i� najwi�ksze rzeki wypływaj� 
z najwi�kszych gór, to jednak istnieje mo�liwo�� wyobra�enia sobie mapy, 
któr� zapewne miał przed sob�. Jej zarys podaj� za Lee, s. 103: 

155. Ogólnie przyjmuje si�, i� Arystoteles nie rozró�niał pomi�dzy 
Morzem Kaspijskim a Jeziorem Aralskim (Tozer, s. 134). Niektórzy jednak 
na podstawie wypowiedzi II, l (354 a 3 - mowa o jeziorach Hyrka�skim 
i Kaspijskim jako odr�bnych) wyra�aj� przekonanie, i� Stagiryta rozró�niał 
je nazywaj�c dzisiejsze Morze Kaspijskie Hyrka�skim, Aralskie za� Kaspij- 
skim (Tarn, II, s. 5 nn.). 

156. Wschodnie wybrze�e Morza Czarnego. 
157. Przyjmuje si� powszechnie, i� wzmianka dotyczy Padu, o którego 

znikaniu i wypływaniu donosi tak�e Pliniusz, III, 117; „coridens se cuniculo 
et in Forovibiorum agro iterum exoriens". 
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158. Opini� o cyklicznej przemianie l�du stałego w morze głosił Kse- 
nofont (Diels, 21 A 33, 6), a jeszcze wcze�niej Heraklit (B 30 n., B 90). 

159. Tekst ska�ony. Dla przekładu przyj�li�my rekonstrukcj� Fobesa 
z wyj�tkiem w. 7, gdzie czytamy ����*%��� zamiast �����%�� (zreszt� 
nie wpływa to na zmian� sensu zdania). Oto wyja�nienie fragmentu: 
rzeki wpadaj�c do morza w miejscu A przynosz� muł, w rezultacie spychaj� 
morze w kierunku B. Gdy jednak rzeki owe wyschn�, morze powraca 
z B zalewaj�c znowu A. Alex. wyja�nia fragment nieco inaczej, odnosz�c 
czasownik 12���+��� do etapu w procesie namulania. W takim razie obydwa 
zdania opisywałyby sposób tworzenia si� l�du (przez cofanie si� morza 
oraz przez namulania). 

160. Równie� historia ludzko�ci poddana jest powszechnemu prawu 
powstawania i gini�cia. Autor zauwa�a porz�dek w dziejach �wiata, od- 
krywaj�c wsz�dzie jedne i te same prawa (por. 352 a 30). Ów porz�dek 
jest niekiedy niedostrzegalny przez ludzi wobec dysproporcji pomi�dzy 
trwaniem ich pami�ci a okresami natury. 

161. Stopniowemu wysychaniu towarzyszy stopniowa uprawa ziemi. 
Prowadzi ona do osi�gni�cia pewnego optimum (�����3� ���%� - 352 
a 7), z kolei wysuszenie (*���������$��) otwiera drog� nowemu cyklowi 
przemian. Typowa dla Arystotelesa trójstopniowo�� rozwoju. 

162. Horn., Il., IX, 381; por. Od., IV, 83-85, 229 nn., XIV, 245 nn., 
295. Staro�ytni cz�sto odwoływali si� do opisów Homera w wyja�nianiu 
dziejów cywilizacji (por. Plat., Leg., 682 A). 

163. Arystoteles ma zapewne na my�li Demokryta, któremu przypisywał 
pogl�d o wysychaniu mórz (II, 3, 356 b 10, por. Diels, 68 A 100). We- 
dług tej hipotezy cz��ciowe zmiany we wszech�wiecie s� �wiadectwem 
dokonywania si� zmiany powszechnej. Poprzez cz�stkowe wysychanie 
�wiat zmierza do całkowitego zniszczenia. Poniewa� opinia ta sprzeciwia 
si� najgł�bszemu przekonaniu Stagiryty o wieczno�ci �wiata, tote� spotkała 
si� z jego gwałtown� reakcj� i została oceniona jako „�mieszna" (a 26) 
oraz „dziecinna" (3, 339 b 33). 

164. Thuc., II, 102, 3 nn., wyja�niaj�c ow� szczególn� wła�ciwo�� 
rzeki, wskazuje na zwi�zek jej z mitem o Alkmeonie, co zreszt� stanowi 
dowód staro�ytno�ci zjawiska. 

165. Wymienieni w Il. XVI, 234 n. Sellowie byli kapłanami Zeusa 
w epirockiej Dodonie. �wi�tynia ta nale�ała do najstarszych w Grecji. 

166. Tekst oraz wyja�nienie w. 8-15 nasuwaj� znaczne trudno�ci. 
Najbardziej przekonuje propozycja Webstera - Lee: �*� odnosi si� do 
tego rodzaju gruntu, którego opis rozpoczyna si�: %�%�+ �� [...]��%�%������� 
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(9-11). Z kolei -���� dotyczyłoby: %(�%� !� [...] �%�%(�� (8-9). Inaczej 
mówi�c Arystoteles twierdzi, i� istniej� dwa rodzaje gruntów (%*�%� !�, 
�'�%�� ��), z których jeden zachowuje dłu�ej wilgo�, drugi traci j� szybko. 

167. Kanał ten, zbudowany za Ptolemeusza II, poł�czył Morze Czer- 
wone poprzez Jezioro Gorzkie z Nilem (Pelezjum). Por. Herodot, II, 108, 
158 : Strabon, XVII, 25 : Diod., I, 33, 11 : Plin., Nat. hist. VI, 33. Ary- 
stoteles twierdzi, i� l�d oddzielaj�cy Morze Czerwone od Morza �ród- 
ziemnego jest tworem geologicznym młodym i �e niegdy� Azja i Afryka 
oddzielone były w�sk� cie�nin�. 

168. Rzeki s� bowiem !����%� oraz ,���%�. Nie zawsze istniały i nie b�d� 
istnie� na zawsze (Alex., 64, 29). 

KSI�GA II 

1. Hezjod, Theog., 282, 785-792. Do staro�ytnych pogl�dów odnosi 
si� Stagiryta z szacunkiem, o ile prowadz� one do prawdziwych, tj, jego 
własnych, twierdze� (339 b 19 - eter.). W przeciwnym wypadku zasługuj� 
na miano „dziecinnych" albo „�miesznych" (339 b 33; 352 a 26). N.B. 
opini� Arystotelesa o trzech okresach w dziejach filozofii, które reprezen- 
tuj�: 1. �'�%�, czyli ogólnie bior�c teologowie, 2. �%,����%� ��� ���� ��- 
��� ��,�� — filozofowie �wieccy, 3. nowo�ytna, tj. arystotelesowa 
nauka. 

2. Znamienne, i� Arystoteles, za którego spraw� geocentryczny obraz 
�wiata utrwalił si� na długie wieki, przeciwstawiał si� pogl�dom presokra- 
tyków, utrzymuj�cych jakoby Ziemia stanowiła �������%� wszech�wiata. 
Zdaniem filozofa �������%� jest wszech�wiat (por.De coelo, 1,9,278 a 
10nn.). 

3. ��'������%� — „ludzki", „człowieczy". Dzi�ki znacznej cz�stotliwo�ci 
wyst�powania powy�szego terminu w Etyce Nikomachejskiej łatwo stwierdzi� 
jego specyficzne znaczenie w słowniku filozoficznym Arystotelesa. 4����- 
���%� wyra�a wielk� godno��, a równocze�nie ograniczono��: „ludzki, cho� 
tylko ludzki". 

4. Alex., 67, 11 na podstawie �wiadectwa Teofrasta przypisuje powy�szy 
pogl�d Anaksymandrowi i Diogenesowi z Apolonii (por. Diels, 12 A 27 
i 64 A 9, 17). Prawdopodobnie opowiadali si� za nim równie� Milezyjczycy 
(Diels, 13 A 7). 

5. W niniejszym rozdziale i w nast�pnym przedstawiono dwa pogl�dy 
wyja�niaj�ce „powroty Sło�ca" (zwrotniki): 1. Sło�ce — �ywi�ce si� wil- 
goci� — zawraca w swym biegu, o ile dotrze do obszaru pozbawionego 
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owego po�ywienia (354 b 34-355 a 5); 2. zjawisko powstaje dzi�ki oporowi 
powietrza (353 b 7; 355 a 22-25). Zamiast �%%��� (w. 8 oraz 355 a 25) 
nale�ałoby zdaniem niektórych (Boker, During) czyta� �%%,��. Unosz�ca 
si� zatem wilgo� stanowiłaby rodzaj po�ywienia dla Sło�ca i Ksi��yca. 
W powy�szym twierdzeniu z łatwo�ci� dostrzegamy pogl�dy Anaksy- 
mandra i Diogenesa. 

6. Por. Meteor., I, 14, 352 a 19. 
7. Empedokles. por. Meteor., 357 a 24 (Diels 31 A 66), Demokryt, 

(Diels, 68 A 99 A), Antyphon (87 B 32). 
8. Anaksagoras (Diels, 59 A 90); Ksenofanes (Diels, 21 A 33), Metro- 

doros z Chios (Diels, 70 A 19). 
9. Zgodnie z podan� w niniejszym fragmencie systematyk�, do płyn�- 

cych (���) zaliczy� nale�y wody posiadaj�ce �ródła (��!�, mo�na na- 
zywa� je tak�e )����] i odpływaj�ce (�������); do stoj�cych natomiast 
równie� ��!�, którym odpływ zapewnia sztuczna ingerencja. W takim 
rozumieniu nie ma miejsca na �ródła mórz, gdy� musiałyby one wówczas 
ł�czy� w sobie przeciwstawne wła�ciwo�ci wód stoj�cych i płyn�cych. 
5�!#%� jest ���%���%� albo '���%�%���%�. Otó� w przypadku morza nie 
zachodzi ani jedno, ani drugie. 

10. Meteor., I, 13, 349 b 27. 
11. Oto wyja�nienie powy�szego fragmentu u Sylv. Maura, III. 574-575: 

„Omnis aqua quae habet fontes, vel id fluens, vel detinetur in locis artefactis, ut 
aqua putealis, vel si stagnat in aliquo loco concavo, est in parna copia ... sed aqua 
non est fluens, ut patet experientia; non detinetur in loco artefacto, ut est itidem 
manufactum, et praeterea est in maxima copia, in qua copia nulla aqua egrediens 
ex fontibus stagnat; ergo aqua maria non egreditur ex fontibus". 

12. Ogólnie przyjmuje si�, i� Arystoteles nie wiedział o istnieniu Je- 
ziora Aralskiego (Bunbury, s. 410). Tymczasem w powy�szym fragmencie 
imiesłów 1. mn. wydaje si� skłania� nas do przyj�cia opinii przeciwnej 
(Tarn, II, s. 6 n.3). W takim za� wypadku M. Hyrka�skie u Arystotelesa 
jest Morzem Kaspijskim, Kaspijskie za� Aralskim. Rzecz� wła�ciw� za- 
pewne b�dzie podzielenie powszechnie panuj�cej w tym wzgl�dzie opinii, 
zwłaszcza i� informacja sugeruj�ca znajomo�� Jeziora Aralskiego u Ary- 
stotelesa znajduje si� tylko w tym jednym miejscu, i to jakby wtr�cona 
mimochodem (Stagiryta nie zajmuje si� w tym miejscu geografi�). Warto 
zauwa�y�, i� Arystoteles wbrew rozpowszechnionemu w staro�ytno�ci 
pogl�dowi, jakoby Morze Kaspijskie było zatok� opływaj�cego zewsz�d 
Oceanu, przyjmuje jego �ródl�dowy charakter (zob. Herrmann, 
R E, X, 2 1919, s. 2275 nn.). Wszelako nie ustrzegł si� bł�du, uznaj�c, 
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i� Tanais (Don) jest odgał�zieniem rzeki Arakses, wpadaj�cej do M. Ka- 
spijskiego (350 a 24). 

13. Istnienie pr�dów morskich wyja�nia autor poruszeniami, którym 
ulega powierzchnia mórz. Sk�d bior� si� owe poruszenia, dowiemy si� 
dopiero od Teofrasta, De vent., 35 n. 

14. Por. Problem., XXVI. 5, 940 b 26. Chocia� zatem Ocean nie jest 
zbyt gł�boki, to jednak, poniewa� spoczywa we wgł�bieniu, cala jego po- 
wierzchnia jest na ogół spokojna (Alex., 70, 18). 

15. Tzn. morza północne, z których woda odpływa ku miejscom ni�ej 
poło�onym (Alex., 70, 26). 

16. Anaksymenes (Diels, 13 A 7). 
17. Zjawisko zasolenia wód morskich zajmowało bardzo staro�ytnych 

(por. Plut., Aet. phys., 8 nn.). Stagiryta podejmuje ten temat w sposób 
o tyle ró�ny od paradoksografów, i� ł�czy go z zagadnieniem szerszej 
natury, a mianowicie powstawaniem morza w ogóle. Sposób dociekania 
został zapowiedziany w poprzedniej ksi�dze (r. XIV), gdzie była mowa 
o zmianach, którym podlega Ziemia. Zmiany te nie prowadz� do jej 
zniszczenia, lecz owszem s� warunkiem wiecznego porz�dku. To samo 
dotyczy� musi mórz. 

18. Przedstawienie bł�dnych pogl�dów bez dotychczasowej ich dys- 
kwalifikacji nale�y u Arystotelesa do wyj�tków. Tutaj przyczyn� rzadkiej 
w tym wzgl�dzie delikatno�ci jest fakt, i� pogl�dy te maj� za sob� argument 
zawsze przez Stagiryt� szanowany, a mianowicie do�wiadczenie. Poprzed- 
nicy na podstawie ogromu mórz mogli doj�� do przekonania, i� jest ono 
zasad� wszelkiej wilgoci. Nie wzi�li jednak pod uwag�, i� w takim wy- 
padku naturaln� wła�ciwo�ci� wody byłaby jej slono��. 

19. Ksenofanes (Diels, 21 B 30). 
20. Meteor., I, 9. 
21. Nieco pó�niej autor wymienia Heraklita (355 a 14); ��%� (354 b 33) 

odnosi si� najprawdopodobniej do zwolenników Heraklita. 
22. Stagiryta nie mógł przyj�� takiego wyja�nienia przede wszystkim 

dlatego, i� w takim wypadku wilgo� odbywałaby jednokierunkow� drog� 
ku górze. W jaki wi�c sposób zachowałaby si� wieczno�� procesów w na- 
turze, gdyby ruchowi wyziewów ku górze nie odpowiadał ruch o kierunku 
przeciwnym (por. De gen. corr., II, 10, 337 a 1 nn.)? 

23. Wzmianka o powrotach Sło�ca (354 b 34-355 a 5) posiada zdaniem 
niektórych komentatorów (Thurot, Webster, Fobes) charakter uwagi do- 
pełniaj�cej. Zamie�cili�my j� w nawiasie. 

24. Heraklit (Diels. 22 B 6). 
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25. Tzn. Anaksymander i Diogenes, o których była ju� mowa wy�ej, 
353 b 6 nn. (Alex., 73, 22). Obydwie opinie s� fałszywe, gdy� przypuszcza�, 
i� �wiat powstał z powietrza wywodz�cego si� z wody, byłoby tym samym, 
co twierdzi�, i� �wiat �ywi si� wilgoci�. 

26. Por. Problem., II, 3, 866 b 19. Autor jeszcze kilkakrotnie w mniej- 
szym rozdziale odwoła si� do przykładu ze �wiata organicznego podkre- 
�laj�c, i� zjawisko „pozostało�ci" ma miejsce zarówno w �wiecie w ogóle, 
jak i w poszczególnych organizmach �ywych, 

27. �%��� — dttctus intestinalis (Bonitz, 397 b 36). 
28. Zagadnienie wielekro� roztrz�sane w staro�ytno�ci. Por. Lucr., 

De rerum nat. V, 262 nn.; Seneca, Quaest. nat., III, 4 nn. 
29. Phaedon, 111 C-113. 
30. Tj. Ocean Zewn�trzny oraz cztery rzeki Tartaru: Acheront, Py- 

riflegeton, Styks i Kokytos. 
31. ��$� odnosi si� — jak s�dz� — do � � ��)���%%�. Mo�na jed- 

nak �, 	��� rozumie� w sensie: 	� ����� �� ��� ����. (Burnet, 
s. 136 #.). 

32. Przysłowie to znajdujemy u Eurypidesa, Med., 410. 
33. Je�li si� przyjmie wraz z Platonem, i� woda wydostaje si� z Tartaru 

i wraca do� na powrót, trudno wyja�ni� istnienie wód w atmosferze. Zob. 
�w. Tomasz, 449: „Oportet totaliter excludere generationem a�uae in sere etele- 
vationem aquae a terra per evaporationem: quod patet essc falsum". 

34. Według teorii Platona wypadałoby, aby rzeki były wi�ksze w po- 
bli�u Tartaru. Tymczasem do�wiadczenie wskazuje na co� przeciwnego. 
Rzeka staje si� wielka dopiero po przemierzeniu znacznej odległo�ci, co 
pozwala jej na zebranie wód z innych rzek. 

35. W.5: & )�& = & �����, nie za� & ���������. Por. Alex., 78, 3. 
36. Por. De coelo, 1, 10, 279 b 4. 
37. Por. De coelo, 1, 10-12. 
38. Demokryt (Diels, 68 A 99 a, 100). Por. Meteor., I, 14, 352 a 19. 
39. Znamienna ironia w całym fragmencie. Por. Alex., 78, 18. 
40. Tzn. ��%�	���� �� �� ���!����, Alex., 78, 29. 
41. Obieg wilgoci w �wiecie (parowanie, ponowne zg�szczenie) stanowi 

dla Arystotelesa argument za wieczno�ci� natury i jej procesów. Ironia, 
z jak� traktuje Stagiryta przeciwników, jest o tyle przedwczesna, i� dla 
wykazania wieczno�ci procesu parowania nale�ałoby udowodni�, i� wszelki 
ubytek wilgoci spowodowany parowaniem zostaje w pełni zrównowa�ony 
opadami. Tego jednak autor nie czyni (355 a 26 nn., 356 b 28 nn.), a tym- 
czasem cho�by najmniejsza ró�nica powstała pomi�dzy wod� wyparowan� 
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a t�, która powróciła na nowo, kres nast�piłby nieuchronnie (por. Lucr., 
De rerum nat., V, 338 nn.). 

42. Tak czy inaczej proces wymiany powtarza� si� b�dzie wiecznie. 
Morze nie wyschnie nigdy niezale�nie od tego, czy Sło�ce zatrzyma si� 
w swym biegu (bo w jaki sposób mogłoby wówczas wyschn��?), czy te� 
porusza� si� b�dzie wiecznie (por. Olymp., 150, 11). 

43. Meteor., I, 14. 
44. Anaksagoras (Diels, 59 A 90); Diogenes, 64 A 17. Opinia poddana 

krytyce w ww. 10-15. 
45. Ksenofanes (Diels, 21 A 3); Metrodorus 70 A 19. Krytyczn� ocen� 

teorii przedstawił autor z kolei w ww. 15-25. 
46. Komentatorzy na ró�ny sposób usiłuj� uporz�dkowa� i zrozumie� 

powy�szy, przeładowany okresami warunkowymi fragment tekstu. W prze- 
kładzie wzi�to pod uwag� rekonstrukcj� zaproponowan� przez Gohlke, 
16: ��!�� < ��%� �% ������� ���� > ��%� !'���%� ... 

47. Tzn. je�li rzeki nios� sól, jest rzecz� niezrozumiał�, dlaczego same 
pozostaj� słodkie. 

48. Słabo�� empedoklesowego wyja�nienia (Diels, 31 A 66) zdaniem 
autora le�y w tym, i� nadal nie wiadomo, dlaczego pot zarówno ziemi, 
jak i ciał organicznych jest słony. Warto zauwa�y�, i� autor podaje dwa 
kierunki ewentualnego rozwi�zania, które przypominaj� dopiero co od- 
rzucone twierdzenia (a 6 nn.; 8 nn.)· 

49. Ww. 32a-10b stanowi� najprawdopodobniej wcze�niejsz� notatk�, 
któr� autor wł�czył do tekstu. Wiersz 18 b kontynuuje przerwan� seri� 
pyta�. 

50. Zdanie to jest niepotrzebnym i niezrozumiałym dodatkiem. Je�liby 
jednak nale�ało dokona� modyfikacji tekstu, wypadałoby pój�� za sugesti� 
Thurot, który opuszcza & !� *!����� i czyta: ����� �� � ����� !�!���� 
������ — „dlaczego teraz Ziemia nie poci si� [...] i dlaczego pot jest słony?" 

51. Opinia Anaksymandra i Anaksagorasa (por. Meteor., I, 353 b 6; 
3, 356 b 9). 

52. W trakcie dotychczasowych �mudnych docieka� stwierdzono: 
1. zjawisko zasolenia jest niewyja�nione przy zało�eniu, i� �wiat ma po- 
cz�tek; jest ono bez w�tpienia procesem wiecznym, 2. ów proces polega 
na nieustannym obiegu wilgoci, 3. zasolenie nie nale�y do natury morza, 
lecz pochodzi z zewn�trz. Teraz dopiero rozpoczyna si� wyja�nienie 
(zreszt� znowu przerwane uwag� na temat trwania przy jednoczesnej 
nieustannej wymianie, b 26-a 3). 

53. Meteor, I, 3; 340 b 26. 
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54. Wbrew zapowiedzi omawiana kwestia (b 26-a 3) w niczym nie 
przyczynia si� do wyja�nienia interesuj�cego problemu. Ta sama notatka 
zostanie pó�niej (358 b 27 nn.) szerzej i bardziej przejrzy�cie zredagowana. 

55. Odrzuciwszy jako �mieszne pogl�dy presokratyków, po długich 
wyja�nieniach własnego punktu widzenia Stagiryta formułuje tez�, i� 
przyczyn� zasolenia mórz jest przymieszka ziemi, co w sposób oczywisty 
zbli�a go do zwalczanych wła�nie filozofów. Oryginalno�� tezy polega 
jedynie na identyfikacji owej przymieszki z wyziewem suchym. 

56. �������(�� (w. a 20) raczej ni� ���������. 
57. Znaczenie słów: �� )* ��!	��� �� �  ���*��� nie jest jasne. 

Prawdopodobnie nie miał ich w swym tek�cie Alex., 84, 32. Pomija je 
Webster. 

58. Tzn. �� ��� �%����� ����'����� �����!�	���, Alex., 85, 27. 
59. Przymieszka substancji słonej powinna powodowa� nieustanny 

wzrost zasolenia mórz. \V rzeczywisto�ci stopie� zasolenia mimo powta- 
rzaj�cych si� opadów jest taki sam, poniewa� cz��� substancji słonej pa- 
ruje wraz z wod� słodk�. 

60. Arystoteles wykonał zapewne do�wiadczenie tylko z wod�. W ka�- 
dym razie w odniesieniu do wina przypuszczenie nie sprawdza si� (Ide- 
ler, I, s. 531). 

61. Autor czyni aluzj� do zaginionego dzieła ���� ')��� (Alex., 86 32 
i Olymp., 162, 15), b�d� do czwartej ksi�gi Meteor. (Ideler, I, s. 531). 

62. Fizycy staro�ytni z faktu ustawicznego parowania wnosili o zbli- 
�aj�cej si� w ten sposób zagładzie wszystkiego, st�d Arystoteles nie po- 
mija okazji, aby przypomnie�, i� �wiat jest wieczny (b 27-34). 

63. O mo�liwo�ci takiego do�wiadczenia dowiedział si� Arystoteles 
z pism (por. Hist. anim., 590 a 24), lecz widocznie go nie przeprowadzał. 
W rzeczywisto�ci bowiem zjawisko takie nie wyst�puje, i to zarówno 
w do�wiadczeniu z woskowym, jak i z glinianym naczyniem (zamiast 
�&���%� mo�e ��%����%�?). Thompson opowiada, i� przeprowadziwszy do- 
�wiadczenie zgodnie z zaleceniami, nie otrzymał zapowiedzianego wyniku 
(O.T.). 

64. Alex., 88, 5 ł�czy powy�sz� uwag� z uprzedni� wzmiank� o pły- 
waj�cych na powierzchni słonej wody jajkach. Mówi mianowicie, i� aby 
stwierdzi�, czy dany roztwór soli nadaje si� do konserwowania ryb, wkła- 
dano do� najpierw jajka. Utrzymuj�c si� na powierzchni, stwierdzały 
tym samym przydatno�� roztworu do zamierzonego celu. 

65. Chodzi tu o Morze Martwe. 
66. W Epirze. 
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67. Hezjod, Theog., 287-294. 
68. Niektóre manuskrypty maj� 	!!��%�	��� zamiast �!!�!�%�	���. 
69. Miejscowo�� w pobli�u Agrygentu. 
70. Miasto w Epirze. 
71. Alex., 89, 7 : ���� ')���; Ideler, I, s. 541; Webster, De sensu. 
72. Por. Meteor., I, 4, 341 b 6 nn. 
73. Istot� konieczno�ci ()
 �� 	���'����%� ��� � �'���) wyja�nia 

Stagiryta w Met., VI, 1055 a 20 nn. (por. N. Hartmann, Móglichkeit und 
Wirklichkeit, s. 20 nn.). Podkre�lenia godna terminologiczna dokładno��: 
wyra�enie ��!�� oznacza konieczno�� wzgl�dn�, natomiast �� ��!��� — 
bezwzgl�dn� (G. Patzig, Die aristotelische Syllogistik, s. 25 nn.). 

74. Przyczyn� materialn� wiatrów stanowi zatem wyziew suchy. Przy- 
czyn� sprawcz� jest zarówno Sło�ce, które przyci�ga wyziew wilgotny 
(b 34-360 a 5), jak i ciepło własne Ziemi powoduj�ce powstawanie wy- 
ziewu suchego (5-8). 

75. Tzn. deszcz i wiatr. Powy�szy dowód ex effectibus wyja�nia nast�- 
puj�co Sylv. Maurus, III, 592: „pluviae humectani, venti autem exsiccant: 
sed contrarii effectus indicant contrarietatem in causis; er go signum est quod 
pluviae ex halitibus humidis, venti autem ex halitibus siccis". 

76. Metrodoros z Chios (Diels, 70 A 19). 
77. Wydaje si�, i� grupa wyrazów � ��� %�� &� (a 21) — ������ (a 27) 

znajduje si� poza wła�ciwym sobie kontekstem. Ideler, I, s. 548 proponował 
umie�ci� ów fragment po w. 17. W przekładzie przyj�to propozycj� Thurot 
(przyj�t� tak�e przez Lee), umieszczaj�c go po w.33 (��!&�). 

78. Por. Meteor., I, 3, 340 b 14-32; De gen. corr., II, 4. 
79. 	������ (bene determinabilia) — s� to ciała, których kształt dzi�ki 

łatwo�ci, z jak� przemieszczaj� si� ich cz�steczki, zale�y od kształtu pojem- 
ników. Takimi s� płyny oraz inne ciała mi�kkie (De gen. corr., l, 10, 328 
b 3). 

80. & ��  �%��� (venter superior), czyli miejsce, w którym znajduj� si� 
płuca oraz �oł�dek, w odró�nieniu od & ���  �%��� (tenter inferior) obej- 
muj�cego reszt� przewodu trawiennego (por. Hist. anim., 1, 2, 489 a 5; 
De part. anim., II, 3, 650 a 13). 

81. Tak wi�c spadek temperatury powoduje zg�szczenie pary i wtedy 
wiatr ust�puje miejsca opadom. 

82. Czyli wyziew suchy. Por. 5, 362 a 31. 
83. Prawdopodobnie glosa. 
84. Ustaliwszy uprzednio (a 19), i� wiatr jest unosz�cym si� wyziewem, 

autor czuje si� zobowi�zany wyja�ni�, dlaczego wieje on dokoła ziemi. 
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Przyczyn� takiego zjawiska upatruje we wpływie obrotów nieba na sfer� 
powietrza. One wła�nie — zdaniem Arystotelesa — nadaj� wyziewom 
kierunek uko�ny. St�d słuszna uwaga Alex., 93, 33, i� w takim przypadku 
powinien istnie� tylko jeden kierunek wiatrów. Dawni komentatorzy 
(Olymp., 175, 1; Alex., 93, 35) informuj� przy tej okazji, i� Teofrast 
uzale�niał kierunek wiatru od wyniku zmagania si� ciepła z zimnem. 

85. Znajdujemy tutaj jakby definicj� wiatru: suma wyziewu suchego. 
Pozostawiaj�c na boku roztrz�san� przez uczonych kwesti�, a mianowicie, 
czy koncepcja, według której &�� ��� wiatru stanowi wyziew, pochodzi 
od Heraklita (Solmsen, s. 409, dopuszcza tak� mo�liwo��), czy te� jest 
własno�ci� Stagiryty („The two — exhalation theory is his own — development 
subseguently attributed aho to Her." — Kirk, s. 274), stwierdzi� nale�y, i� 
sposób, w jaki wł�czona została teoria w system Arystotelesa, jest jego 
własnym dziełem. Podkre�lił w nim filozof wieczno�� procesu natury oraz 
wyja�nił, i� wiatr nie jest przypadkowo powstałym strumieniem powietrza, 
lecz zjawiskiem uwarunkowanym okre�lonymi okoliczno�ciami (pory roku, 
obieg wilgoci). 

86. Ziemia nie wpływa zatem na kierunek wiatru. W takim bowiem 
przypadku rozpoczynałby on swe działanie na jej powierzchni, nie za� — 
jak to jest w rzeczywisto�ci (361 a 26) — w sferze chmur. 

87. Poniewa� stamt�d pochodzi wyziew (Alex., 94, 26). 
88. Tak wi�c w przypadku formowania si� wiatru działa to samo prawo, 

które poprzez ł�czenie drobnych cz�steczek wody doprowadza do powsta- 
wania �ródeł (349 b 33). 

89. Pojawienie si� Oriona przypada w pierwszej połowie lipca. 
90. Por. Meteor., 361 b 35. — Etezje — wiatry północne wywołane 

długotrwałym zaleganiem obszaru wysokiego ci�nienia nad �rodkow� 
cz��ci� Morza �ródziemnego (Schmidt, RE VIII A2, s. 2214). Wyst�- 
puj� pomi�dzy lipcem a wrze�niem. 

91. Tzn. gdy nie jest ani zbyt ciepło, ani zbyt chłodno. Alex., 96, 19. 
92. Zachód Oriona przypada na połow� pa�dziernika. Nieco wcze�niej 

(b 23) jest mowa o bezwietrznej pogodzie w okresie pojawienia si� Oriona, 
tutaj — odwrotnie. Zdaniem Alex., 96, 30 obydwie informacje nie s� 
sprzeczne, je�eli pierwsz� odniesiemy do nieco wcze�niejszego momentu. 

93. Zob. wy�ej, przypis 90. 
94. Meteor., 362 b 35: ���� ��%��� (sc. ��� �������, Ideler, I, s. 559), 

tj. ok. 28 lipca. 
95. Autor utrzymuje, i� wiej�ce z południa faktycznie istniej�. S� jednak 

słabsze i mniej regularne. Do nich wła�nie nale�� tzw. wiatry białe — 
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Leukonotoi  (%& )
  ����'%�  �� !�&��%�  ��� ��%&� — Olymp.,  177, 
23)   Powstaj� w  15 dni po przesileniu zimowym  (Problem., XXVI, 32). 

96. Alex. 99, 11 identyfikuje je z wymienionymi wy�ej (n. 14) ��)���%�%�. 
Nazwa wydaje si� wskazywa� na zauwa�alne wówczas zjawisko wiosennego 
powrotu ptaków. W De mundo, 395 a 4, s� wiatrami północy. 

97. Podział Ziemi na powy�sze strefy (������, +��� — po raz pierwszy 
u Autolykosa, Strohm, s. 184) pochodzi zdaniem niektórych (During, 
s. 398) od Eudoksosa. 

98. Arystoteles nie korzysta z przymiotników �������, ��������� 
(wyst�puj� w De mundo, 2, 392 a 3, 4). Posługuje si� natomiast wyra�eniem 
� ��  ���%� i ó ���  ���%�. Por. Ideler, I, s. 562. Zob. tak�e De coelo, II, 
2, 285 b 9. 

99. Przyjmijmy, i� na okr�gu wyobra�aj�cym Ziemi� poprowadzono 
cztery proste równoległe: EZ — koło podbiegunowe północne; �+ — 
zwrotnik Raka, nadto IK — koło podbiegunowe południowe, oraz ,�  — 
zwrotnik Kozioro�ca. Pi�ta prosta ��, równoległa do poprzednich, oddziela 
obydwie połowy koła. Je�li teraz ze �rodka okr�gu a zarazem �rodka ��, 
tzn. z punktu N, poprowadzimy odcinki NE, NZ, NH, -+, oraz odpo- 
wiednie NI, NK, NA, NM, wówczas otrzymamy cztery sto�ki: NEZ 
i -�+ z jednej oraz NIK i NAM z drugiej strony. Owe cztery sto�ki 
tworz� z kolei dwa przyci�te sto�ki, kształtem przypominaj�ce tamburyn. 
S� to wła�nie zamieszkałe strefy Ziemi (por. Olymp., 190, 20; Alex., 103). 
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100. Arystoteles rozumie przez „podstaw� drugiego" sto�ka najprawdo- 
podobniej koło podbiegunowe (Ideler, II, s. 562). 

101. Raczej pomi�dzy zwrotnikami, gdzie upał jest najwi�kszy. 
102. Arystoteles twierdzi, i� zamieszkałe s� te obszary, w których cie� 

znajduj�cych si� tam przedmiotów pada na północ. Strefa północna jest 
wi�c zamieszkała dopiero w pewnej odległo�ci od zwrotnika Raka, poniewa� 
bezpo�rednio w jego pobli�u, w niektórych przynajmniej dniach, cie� 
nie mo�e si� pojawi�. 

103. Prawdopodobnie jest to interpolacja (Webster). Alex., 104, 11; 
Olymp., 191, 12, s�dz� jakoby fragment miał za zadanie udowodni�, 
i� strefa, któr� zamieszkujemy, jest północna. Konstelacja Korony znaj- 
duje si� pomi�dzy kołem podbiegunowym północnym a zwrotnikiem Raka. 
Z faktu, i� osi�gaj�c zenit, pojawia si� prostopadle ponad nami, wynika, 
i� obszar przez nas zamieszkiwany znajduje si� pomi�dzy kołem podbie- 
gunowym północnym a zwrotnikiem. 

104. Kartografia jo�ska (Anaksymander) nie brała pod uwag� ku- 
listo�ci Ziemi. Dla Arystotelesa była to ju� oczywisto��. 

105. O tym, �e ekumena nie posiada kształtu koła, lecz wyra�a 
si� stosunkiem 3:2, pouczał Demokryt (por. Berger, s. 325 n.). Po- 
dane tutaj wymiary odpowiadaj� informacjom zawartym w De mundo, 
393 b 21. 

106. Wraz z wi�kszo�ci� komentatorów pomijamy, jako niezrozumiał�, 
glos� a 2: „	 � � $%�	� %(�%� ��� ��� 	��)� %��%)�	�'�� ����" (Fobes, 
Webster, Lee). 

107. Wiatry z północy nie docieraj� do tych obszarów. Tym bardziej 
nie osi�gaj� bieguna południowego. 

108. Wiatr, który wieje od bieguna południowego prawem symetrii, 
nie dociera bynajmniej do zamieszkałych przez nas terenów. Ten zatem, 
który nazywamy południowym, nie przybywa bynajmniej od bieguna 
(Alex., 106, 18). 

109. Zamiast �%��+ czytamy wraz z Websterem: '�%�+. 
110. �� ��� �&���. Komentatorowie staro�ytni oraz Fobes: �&���. 
111. Cały rozdział pod wzgl�dem tematycznym zbli�ony jest do krót- 

kiego dziełka: De ventorum situ et nominibus, uwa�anego powszechnie za skrót 
De signis — pisma przypisywanego Teofrastowi. 

112. Trudno wskaza� dzieło, do którego odwołuje si� autor. Prawdo- 
podobnie zagin�ło. 

113. Rysunek oraz wyja�nienie według Alex., 109: 
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114. Arystoteles zaznacza, i� nakre�lony kr�g horyzontu, na którym 

zaznaczono poło�enie wiatrów, dotyczy strefy zamieszkałej północnej (czyli 
ekumeny). Nie jest ona — jak wiadomo — okr�gła, niemniej mo�e by� 
dzielona tak samo jak okr�g horyzontu. 

115. Nazwy wiatrów wyliczonych w grupie pierwszej nale�� do bardzo 
staro�ytnych, bo si�gaj�cych V w. Znacznie młodsze s� nazwy drugiej 
grupy (363 b 27-364 a 4). 

 
 
 
 
 
 
 



 203 

116. Kaikias — nazwa od doliny rzeki Kaikos w Myzji. W staro�ytno�ci 
wiele mówiono na temat szczególnych wła�ciwo�ci tego wiatru. 

117. Lokalne nazwy wiatru pochodz�ce od ła�cuchów górskich, gdzie 
jakoby maj� powstawa�. 

118. Dodanie wiatrów NNW oraz NNE tworzy specyficzny dla Ary- 
stotelesa system wiatrów. Rehm, s. 36 nn. twierdzi, i� nazwy: Meses, 
Traskias dowodz� kompilacyjnego charakteru arystotelesowej ró�y: oprócz 
nazw dawnych, wywodz�cych si� z jo�skich koncepcji kosmologicznych, 
dodane zostały cztery nowe jako rezultat nowych pogl�dów na kształt 
Ziemi. 

119. Traskias — Meses. Nazwa Traskias pozostaje do dzi� niewyja- 
�niona. Niektórzy spo�ród staro�ytnych wyprowadzali j� od Tracji. Bardzo 
rozpowszechniona w staro�ytno�ci (por. De vent. situ et nom., 973 b), odno- 
siła si� do wiatrów pomocnych niepokoj�cych porty całej niemal ekumeny. 
Meses był nazw� wiatru północnego w Kaunos (De vent. situ et nom. 973 a). 
Spo�ród wiatrów przeciwnych Arystoteles wymienia jedynie SSO — wiatr 
zwany Foinikias. 

120. Por. Meteor,, 5, 362 b 3. 
121. W tej cz��ci rozdziału autor podaje na pozór lu�ne informacje 

na temat zale�no�ci wiatrów od pór roku, ich wpływu na klimat itp. W grun- 
cie rzeczy jest to w miar� systematyczne studium ró�y wiatrów. Autor 
zajmuje si� najpierw głównymi czterema, wymienia prawa rz�dz�ce w obr�- 
bie systemu: wiatry przeciwne nie mog� wia� równocze�nie (a 27 nn.), 
a w przeciwnych porach roku wyst�puj� odpowiednie wiatry (a 32) itp. 

122. Mówi�c o powstawaniu wiatrów, Arystoteles nie wspominał do- 
tychczas o takich ich wła�ciwo�ciach, jak zimno, wilgo�, itp. Skoro wi�c 
wiatry s� po prostu nagromadzeniem suchego wyziewu (361 a 30), dla- 
czego niektóre, jak na przykład Aparktias, s� zimne (364 b 21), inne (Lips) 
wilgotne (b 18)? W jakim zwi�zku pozostaj� owe wła�ciwo�ci wzgl�dem 
przyj�tej zasady, i� (��, ��� wiatrów stanowi ���� ���������? Autor 
nie uchyla si� od odpowiedzi: Kaikias niesie z sob� wiele wilgoci (�%��&� 
"��� �$ ����� — 364 b11); Boreasz podobnie (358 a 35), i dlatego jest 
zimny. Z kolei wiatry s� ciepłe nie dzi�ki wyziewowi suchemu, lecz w wy- 
niku ogrzewania powietrza przez Sło�ce (364 a 24). Wyziewom suchym 
pozostało zaledwie zadanie przesuwania masy wilgoci b�d� ciepła. Tutaj 
wida� ju� znaczne zbli�enie do zwalczanego uprzednio pogl�du, i� wiatr 
i powietrze s� tym samym. Ujawnia si� to zwłaszcza przy opisie działania 
wiatru południowego, tj. Notu (358 a 31 nn.). Autor wyra�a opini�, i� 
pocz�tkowo wiatr południowy jest zimny, pó�niej staje si� ciepły wiej�c 
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ponad s�siednimi obszarami. Prawdopodobnie jest to pó�niejszy pogl�d 
Stagiryty. Wynikałoby to zwłaszcza z porównania z Teofrastem (De vent., 
11 n.) który s�dzi, i� materi� etezji stanowi para wodna powstała wskutek 
topnienia �niegu na północy. 

123. Argument, zrozumiały dla zwolenników opinii o płaskim kształcie 
Ziemi, brzmi do�� dziwnie u Arystotelesa, który przecie� nie podzielał 
takiej wizji �wiata. O ile w ogóle nie nale�y, za O.T., usun�� całego zda- 
nia, jest ono dowodem, jak bardzo takie wyobra�enia �wiata zadomowiły 
si� w umysłach staro�ytnych. 

124. Oto jak �w. Tomasz, s. 478, wyja�nia miejsce: „Caecias [...] non 
flat omnino lateraliter circa terram, sed declinat quasi uersus terram, et quando a 
terra reflectitur, tunc propellit nubes obviantes ad locum suum, a quo incepit flare, 
et ibi eas congregat. et sic est causa nubium et pluviae". Por. Problem., XXVI, l i 
29. 

125. Autor wylicza wiatry przeciwne, st�d wprowadzenie trzeciego 
oprócz pary Lips-Kaikias wydaje si� zupełnie nieuzasadnione. O.T. opu- 
szcza zatem słowa, które zamie�cili�my w nawiasie. Nie wszystkich jednak 
powy�sza argumentacja przekonuje (np. Tricot). 

126. Tekst niezrozumiały wskutek glosy: & !� ������� [...] +	,)�%� 
�����. Ideler, ., s. 581 poprawia: � !� +	,)�%� ������� ���� z uwagi na 
364 a 20, gdzie wiatry zachodnie zaliczane s� do grupy północnych. Inni 
(Fobes, Lee) przyjmuj� luk� pomi�dzy ������� i +	,)�%�. './. opu- 
szcza to zupełnie. 

127. Jak nauka o podwójnym wyziewie stanowi fundament arysto- 
telesowej meteorologii, tak w jej centrum znajduje si� jego teoria wiatrów. 
Stagiryta nie bez dumy stwierdza, jakoby do jego czasów nie powiedziano 
na ten temat nic, co nie byłoby „pierwsz� lepsz� opini�" (349 a 16). Nie- 
mniej w jego wykładzie, gdy chodzi o kwestie szczegółowe, nietrudno 
odnale�� znan�, star� problematyk�. Zaliczymy do� np. temat wzajemnej 
zale�no�ci wiatrów i pogody, poło�enie wiatrów i in. 

128. Sejsmologia nale�ała do najbardziej rozwini�tych dziedzin przy- 
rodoznawstwa w staro�ytnej Grecji (Capelle, RE, Suppl. IV. 1924, 344 nn.). 
Przyczyna trz�sienia ziemi i wiatrów jest ta sama. Jest ni� ���)����� 
(Alex., 114, 4). 

129. ��&� w innych przekazach (59 A 1, 9; A 42, 12) zast�powany jest 
słowem &�. St�d niektórzy (Capelle, s. 364) przyjmuj�c, i� według Anaksa- 
gorasa przyczyn� trz�sie� ziemi jest powietrze, czyni� go twórc�, a przy- 
najmniej prekursorem arystotelesowej teorii. Takie jednak przypuszczenie 
nic jest słuszne, cho�by dlatego, i� Arystoteles za przyczyn� trz�sienia 
ziemi uznawał wyziew suchy, nie za� powietrze. Poza tym wiadomo, i� 
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przez aifhja rozumiał Anaksagoras ogie� (9, 369 b 14; por. De coelo, I, 
3, 270 b 25). Anaksagoras my�lał zatem najprawdopodobniej o wstrz�sach 
spowodowanych działalno�ci� wulkanu. Stagiryta krytykuje pogl�d swego 
poprzednika zwracaj�c uwag�, i� „powy�ej" i „poni�ej".nie ma znaczenia 
bezwzgl�dnego, lecz zale�y od �rodka �wiata: cokolwiek jest bardziej od- 
dalone od �rodka, jest l�ejsze, co za� znajduje si� bli�ej, jest ci��sze (por. 
De coelo, I, 2, 269, a 14 zwłaszcza IV, 4 312 a 7). Warto doda�, i� filozof 
popełnia tutaj ten sam bł�d, który wypomina innym. W jego mniemaniu 
bowiem centrum wszech�wiata stanowi Ziemia. 

130. Tego jednak Anaksagoras nie mógł zakłada� przyjmuj�c, i� Ziemia 
ma kształt dysku zawieszonego w powietrzu (koncepcja zreszt� wywodz�ca 
si� od Anaksymenesa). W tek�cie oryginalnym zauwa�y� łatwo, i� autor 
niezbyt starannie streszcza opini� Anaksagorasa. Z cał� pewno�ci� ten 
ostatni nie mógł na oznaczenie Ziemi u�ywa� terminu �,�� (w. 23 a). 

131. Przekazuj�c opini� Demokryta (Diels, 68 A 97, 98), autor nie mówi 
jasno, czy owe masy wód spływaj� w gł�b ziemi, czy te� wypływaj� na 
zewn�trz. St�d ró�nice u poszczególnych komentatorów. Dziwi tak�e, 
dlaczego odpływ masy wód do innych zbiorników ma powodowa� wstrz�sy 
ziemi; jeszcze bardziej dziwi, dlaczego Stagiryta nie wskazał na oczywist� 
sprzeczno�� tego twierdzenia z do�wiadczeniem. 

132. Diels, 13 A 7, 21. 
133. Meteor., I, 4, 341 b 6. 
134. W niniejszym rozdziale bardzo cz�sto wyst�puje termin ���*�. 

Znaczeniowo zbli�ony jest do ���%�����, ����%�, a tak�e &�. Dokładne 
rozró�nienie znacze� okazuje si� niekiedy trudne, uwidocznienie za� owych 
ró�nic w przekładzie wprost (przynajmniej w niektórych wypadkach) 
niemo�liwe. Z wypowiedzi Arystotelesa (głównie r. VIII) mo�na wypro- 
wadzi� nast�puj�ce zasady, które ułatwi� zrozumienie tak�e dalszych 
rozdziałów: ���*� jest tym samym, co ���� ���������, a zatem cokol- 
wiek jest �����, jest zarazem ��·�������, i odwrotnie. Zazwyczaj jednak 
����� słu�y do oznaczenia wyziewu pojmowanego jako przyczyna mate- 
rialna wiatru. Równocze�nie zakres znaczeniowy ����� pokrywa si�, lecz 
tylko cz��ciowo, z terminem ����%�. Cokolwiek bo\viem jest $��/foc, jest 
zarazem ��������� (a zatem równie� ��'�(�), b�d�c� w ruchu. Nie mo�na 
jednak powiedzie�, i� cokolwiek stanowi ����� ����������), jest równo- 
cze�nie ����%�, poniewa� ����� oznacza ���)����+ w spoczynku. 
Niemniej jednak, niekiedy ���*�, ������ u�ywane s� jako synonimy 
����%� ����%�. Znaczenie terminu &� nie nasuwa tak wielkiej trudno�ci. 
6&� jest poł�czeniem wyziewów suchego i zimnego, czyli wilgotnego. 
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Dwukrotnie jednak (367 a 11 i 20) &� u�yte jest w znaczeniu ���*�. 
W niniejszym przekładzie zarówno ���*�, jak i ����%; oddajemy za 
pomoc� terminu „wiatr" (w szczególnych przypadkach: podmuch"). Zob. 
Tricot, s. 151, Lee, s. 203 n. 

135. Jak to uwa�ał Demokryt, por. Meteor.. 7, 365 b 1. 
136. Opinia Anaksymenesa, por. Meteor., 7, 365 b 6. 
137. Tzn., kiedy wyziew, z natury zmierzaj�cy do wydostania si� na 

zewn�trz, tym razem kieruje si� do wn�trza Ziemi. Por. Alex. 116, 34: 
��� !� �% 	�  ��,���� ���������� 	�  �����. 

138. W tek�cie oryginalnym: �'& �� ���. Tutaj przeło�yli�my: 
„przyczyna i �ródło". Por. Ideler, I, s. 349: „�'& est remotior causa, ahta 
propior ita ut �'& sit quasi principiwn ��� ����". 

139. Euripos (�"���%�— „zmiana"), dzisiaj Egribos, jest nazw� cie�niny 
morskiej oddzielaj�cej Eubej� od Beocji. Staro�ytni zauwa�yli wyst�pu- 
j�ce tam, głównie w okresie przypływu, zdumiewaj�ce zjawisko odwra- 
cania biegu wód. 

140. Ajdepsos — miasto w północnej Eubei. Strabon, I, 60, informuje 
o trz�sieniu ziemi (426?), które przerwało działalno�� istniej�cych tam go- 
r�cych �ródeł, a spowodowało powstanie nowych. 

141. Seneca, Quaest. nat. VI, 3, 1. 
142. �� ��� — „ostatnio", u Arystotelesa jest szczególnie mało pre- 

cyzyjne. W omawianym przypadku podanie dokładnej daty jest jednak 
mo�liwe. W 371 a 31 �)� oznacza, r. 356, zatem wzmiankowane trz�sienie 
w Poncie mogło mie� miejsce ok. 360 r. 

143. Hiera, dzisiaj Volcano — jedna z wysp archipelagu Lipari na 
Morzu Tyrre�skim. N.B. bardzo plastyczny, a równocze�nie oszcz�dny 
opis katastrofy. 

144. Konstrukcja zdania wyj�tkowo skomplikowana: �%������%� (�)�) 
zakłada przecie� stan 	��)������� (Thurot pomaga sobie, proponuj�c 
�% ���*� �%������%�). Ponadto ze składni zdania niezupełnie jasno wida� 
zwi�zek pomi�dzy &� i ���. Zdaniem niektórych uczonych (Webster, 
Lee) &� ma tu znaczenie ����� albo ���)�����. 

145. ��,*��� (a 18 — �,����) jest typowym wyra�eniem perypa- 
tetyków na okre�lenie wybuchów pochodz�cych z gł�bi Ziemi (por. Mirab. 
ausc., 105, 840 a 3). Łaci�skim odpowiednikiem jest czasownik efflare, któ- 
rego u�ywa mi�dzy innymi Lukrecjusz w opisie wybuchu Etny (VI, 681, 
699). 

146. Podziemne przestrzenie zezwalaj� powstałemu wyziewowi suchemu 
wydosta� si� spokojnie na zewn�trz. Niekiedy morze spycha wyziew w gł�b, 
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powoduj�c w ten sposób trz�sienie ziemi. W opisywanym przypadku nic 
mo�e to nast�pi� wskutek niewielkiej ilo�ci wypchni�tego �&% (tutaj tak�e 
w znaczeniu ���*�). 

147. Powietrze mroczne oraz zimne jest nast�pstwem przemieszczenia 
si� wyziewu w gł�b Ziemi (a 23 nn.; b 21 nn.). 

148. Meteor., 366 a 13. 
149. Arystoteles wyja�nia tutaj, dlaczego wiatr, b�d�c wyziewem cie- 

płym, odczuwany jest zazwyczaj jako chłodny. Otó� dlatego, i� porusza 
powietrze zawieraj�ce równie� wyziew zimny, 

150. Problem., XXXIV, 7, 964 a 10. 
151. Wyra�enie �!����� opuszcza O.T., i słusznie, poniewa� u Ary- 

stotelesa wilgo� nigdy nie jest uwa�ana za przyczyn� zg�szczania si� pary. 
Jest to zapewne bł�dna glosa. W przekładzie zaznaczyli�my to nawiasem. 

152. Wyrazy w nawiasie przez wi�kszo�� komentatorów uwa�ane s� 
za glos� (Webster, Lee). 

153. Por. Problem., XXV, 2, 937 b 39. 
154. Autor jeszcze raz wypowiada si� przeciwko opinii Demokryta 

(por. Meteor., 7, 365 b 1 nn.). W tym miejscu łatwo zauwa�y�, i� przy- 
czyny trz�sienia ziemi staro�ytni upatrywali w pobli�u jej powierzchni. 
W rzeczywisto�ci zjawiska te uwarunkowane s� ruchami tektonicznymi 
na bardzo wielkich gł�boko�ciach. 

155. Zamiast & (Bekker, Lee, Fobes) czytali�my zgodnie z O.T. &. 
156. Przedstawienie wzmianek geograficznych niezb�dne dla zrozu- 

mienia tekstu. A zatem: ���� — 	�  (Webster), nie za� 	�  — ���� (Fobes). 
157. Powy�szy fragment tekstu ww. 17-22 uległ z cał� pewno�ci� znie- 

kształceniu. St�d przekład bardzo utrudniony. W ka�dym razie ogólna 
my�l streszcza si� w stwierdzeniu, i� trz�sienia ziemi s� przestrzennie ogra- 
niczone, podczas gdy wiatry wolne s� od tego rodzaju skr�powania. W szcze- 
gólno�ci przyjmuj�, i� � ��� (w. 18) oznacza „deszcz", „trz�sienia ziemi", 
„susz�"; ����� = ��)�������. W w. 19 przyjmuj� lekcj� Webstera: 
����� � &��%�. 

158. W Azji Mniejszej. 
159. W Kampanii, obok Neapolu. 
160. Dzisiejsze słynne Grau d'Arles na wschód od uj�cia Rodanu. 
161. W meteorologii staro�ytnej oprócz sejsmologii wa�ne miejsce zaj- 

mowała nauka o wyładowaniach atmosferycznych. Zauwa�y� tu mo�na 
charakterystyczne przej�cie od mitycznego sposobu rozumienia zjawisk 
przyrody do prób naukowego ich wyja�nienia. 

162. Czyli wyziew. Por. Seneca, Quaest. nat.II, 12, 3 nn. 
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163. Zob. Meteor., I 4, 341 b 6. 
164. Meteor., I, 4, 341 b 6; I, 9, 346 b 23. Zmieszanie dwóch wyziewów» 

tworzy tzw. atmosfer� (powietrze). 
165. Powy�sza teoria, słu��ca równie� wyja�nieniu zjawiska spadania 

komet, zostanie omówiona bli�ej w rozdziale I trzeciej ksi�gi. 
166. Dla mieszka�ców Tartaru grzmot miał by� gro�b�. Por. Anal. 

post., II, 8, 94, b 33. 
167. Jest to powszechna opinia staro�ytnych. Por. De mundo, 4, 395 

a 15; Lucr., VI, 164; Seneca, Quaest. nał., 11, 12; Plin., Nat. hist., II, 55. 
168. Diels, 31 A 62. 
169. Diels, 59 A l (9). Por. Meteor., I, 3, 339 b 21. 
170. Zdaniem Arystotelesa opinia ta nie jest do przyj�cia, gdy� nie 

wyja�nia bynajmniej powstawania błyskawicy i grzmotu, lecz zakłada 
ich niejako gotowe istnienie w chmurach. To za� jest bł�dem. Proces bowiem 
powstawania wody, �niegu, gradu jest paralelny wzgl�dem pojawiania 
si� błyskawicy czy grzmotu. Pierwszy polega na zg�szczeniu (�)!�������) 
drugi na rozrzedzeniu (���������). Je�li zatem jedne spo�ród wymienio- 
nych zjawisk istniej� ju� uformowane, to równie� i drugie musi obowi�- 
zywa� podobna zasada. W rzeczywisto�ci nie jest to słuszne — jak wyka- 
zano — w odniesieniu do �niegu, gradu i deszczu. Nie mo�e by� zatem, 
słuszne w odniesieniu do grzmotu i błyskawicy. 

171. Warto zauwa�y�, jak cz�sto natrafiamy na ulubiony temat sta 
ro�ytnych filozofów: porównywanie tego, co wielkie, z małym. Autor 
wykorzystuje ten schemat, aby jeszcze raz wykaza� pierwsze�stwo teorii 
(!�!����) powstawania wzgl�dem 	�����'��� (uprzedniego istnienia). 
Dla w. 6. przyjmujemy propozycj� Webstera: ��!	�%�� ���... 

172. Klejdemos — wymieniany przez Teofrasta, De sens., 38 jako autor 
(% ��� 7
� � (Diels, 61, 1). 
173. ���$���%��� (Thurot) zamiast ���$���%)� (Fobes). 

KSI�GA III 

1. Tzn. wyziew. 
2. Cz�sto pojawiaj�cy si� teraz termin �������� (	�������(� �����- 

�����, a 30) dotyczy procesu wydostawania si� ���(� z chmur. Cztery 
kolejne zjawiska atmosferyczne: huragan, tr�ba powietrzna, prester, pio- 
run, wyja�nia autor za pomoc� jako�ci ró�nicuj�cych �������. S� to:, 
ilo��, moc, szybko��, ci�gło��. 
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3. Przeładowane imiesłowami b 5 nn. przedstawia pewn� trudno��, 
gdy chodzi o zrozumienie sensu i wła�ciwy przekład. Pomoc� słu�y w tym 
wypadku interpretacja Alex., 133, 23. 

4. Por. Meteor., II, 6, 365 a 1; II, 8, 366 b 33; II, 9, 369 a 19. 
5. Owemu pokrewie�stwu zjawisk wydaje si� przeciwstawia� fragment 

349 a 16 nn., gdzie kategorycznie zaprzeczono mo�liwo�ci istnienia tej 
samej przyczyny dla wiatru i deszczu. Podług Alex., 134, 15 materi� sta- 
nowi� chmury zawieraj�ce zarówno suchy, jak i wilgotny wyziew (358 a 21), 
lecz w takim przypadku mogłoby ni� by� równie� powietrze (340 b 14-32). 

6. Mo�e ni� by� np. ruch Sło�ca, który aktualizuje wilgotny lub suchy 
wyziew — w zale�no�ci od tego, co w danym momencie przewa�a. Ideler, 
II, s. 248, wyja�nia ten fragment nast�puj�co: „Quodsi vis illius, quae se- 
freiionem provocat, qucdecumque principium reperitur [...] aut pluvia progenitur, 
aut łurbo pro vaporis alteriusutrius, quae nubibus inest, guantitate". 
7. Wielu komentatorów (Olymp., 205, 6; Ideler, II, s. 252) zast�puj� 
�v terminem �*��%�. Je�eli jest to słuszne, sens wypowiedzi Arystotelesa 
byłby nast�puj�cy: poruszenie, które powraca do swego punktu wyj�cio- 
wego, ma charakter ruchu kolistego. 

8. Ustalenie tekstu b 28-31 (�%� �	,%)� — Webster, zamiast �% �	,%� — 
Fobes) oraz jego zrozumienie nasuwa pewne trudno�ci. W ka�dym razie 
autor zestawia huragan z tr�b� powietrzn�. Jedno i drugie wywodzi si� 
z chmury, przy czym w przypadku tr�by chmura pod��a za wiatrem. 

9. Por. Meteor., II, 9, 369 a 17. Tr�ba powietrzna i wir powstaj� zatem 
w taki sam sposób. Ró�nica tkwi w tym, i� tr�ba spada na ziemi� poci�- 
gaj�c za sob� chmury, podczas gdy wir tego nie czyni. Fragment tekstu 
bardzo niejasny. Powy�sze jego rozumienie podsuwa Vicomercatus. 

10. Dosłownie: „niedojrzały" — �����%� (termin „chemii organicznej" 
u Arystotelesa — por. Meteor., IV, 2, 380 a 6). 5��*� w takim stadium 
niezdolne jest oddzieli� si� od chmury (Alex., 136, 6). 

11. Raczej ��,���� ��� � (szereg manuskryptów, Olymp.) ni� hapax- 
legomenon: �������� �'��� � (Fobes). 

12. Wykonuje w ten sposób ruch podwójny. Posuwa si� gwałtownie na- 
przód i zawraca, porywaj�c przy tym przedmioty znajduj�ce si� na drodze. 

13. Arystoteles rozró�nia zatem dwa rodzaje �����%�: szybki i roz- 
rzedzony oraz powolny i zg�szczony. Pierwszy przebiega zbyt gwałtownie, 
aby mogło nast�pi� zapalenie. Drugi — i tutaj autor komplikuje wykład — 
porusza si� wystarczaj�co wolno, aby zabarwi� odpowiednio przedmiot, 
lecz nie tak wolno, aby go zapali�. Wynikałoby st�d, i� �aden rodzaj pio- 
runów nie zapala, co oczywi�cie nie zgadza si� z do�wiadczeniem. Prawdo- 
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odobnie wła�ciwy sposób rozumienia podsuwa Vicomercatus (Ideler, 
II s. 262 n.): piorun powolny i zg�szczony zapala przedmiot, o ile przed- 
miot ten stawia opór, wtedy bowiem musi zatrzyma� si� dłu�ej ni�by 
wymagało tego samo zabarwienie. Tak wi�c faktyczna zdolno�� zapalania 
zale�y od natury przedmiotu. 

14. W pó�niejszym, poarystotelesowskim okresie, klasyfikacji piorunów 
towarzyszyły cz�sto opisy niezwykłych wydarze� zwi�zanych z ich po- 
jawianiem si� (tzw. mirafulminis opera, por. Seneca, Quaest. nat., II, 31, 1). 

15. Przyjmujemy w tym miejscu lekcj�: ������	� �� ������� (a 27- 
O.T., Thurot, Lee). 

16. Po�ar miał miejsce w czasie narodzin Aleksandra W., tj. w pierwszym 
roku 106 Olimpiady (356 r.). Opis katastrofy znajdziemy u Dion. z Ha- 
likarnasu, Ant. rom., IV, 25. 

17. Dziwi nieco fakt, i� we wst�pie Arystoteles nie zapowiedział oma- 
wiania tych zjawisk. W ka�dym razie nauka o załamywaniu si� promieni 
słonecznych stanowi wa�n� cz��� arystotelesowej meteorologii. N.B. Ary- 
stoteles nie mówi o załamywaniu promieni �wietlnych, lecz o odbiciu si� 
wzroku ku Sło�cu. 

18. Wyja�nienie wymienionych zjawisk rozpoczyna autor opisem, ko�- 
czy za�' podaniem ogólnej zasady: „Przyczyna za� wszystkich jest jedna 
i ta sama, to znaczy odbicie" (372 a 18). W dalszych rozdziałach (3-6) 
omówione zostan� powstanie, kształt i barwa poszczególnych zjawisk. 
Logiczny układ wywodów przerwany jest fragmentem 372 a 21-29, który 
wydaje si� pó�niejsz� interpolacj�. 

19. ��  — dosłownie „klepisko". Informacje na temat cz�stotliwo�ci 
wyst�powania tego zjawiska pokrywaj� si� na ogół z dzisiejszymi obser- 
wacjami (Bóker, RE, Suppl. IX, 1962, s. 1666). 

20. Dane dotycz�ce zjawiska t�czy Arystoteles zaczerpn�ł zapewne 
z bogatej ju� wówczas literatury na ten temat. Uwa�na osobista obserwacja 
pozwoliłaby mu zapewne unikn�� niektórych oczywistych bł�dów (np. 
przekonania o ro�ni�ciu b�d� pomniejszaniu si� t�czy w ci�gu dnia). 

21. Sze�� kolorów t�czy (czerwony, pomara�czowy, �ółty, zielony, 
niebieski, fioletowy) sprowadza Arystoteles do trzech: szkarłatnego, zielo- 
nego i fioletowego. Wspomina jednak o pasie �ółtym pojawiaj�cym si� 
pomi�dzy szkarłatem a zieleni�. Wbrew temu, co znajdujemy w a 8, kolor 
zielony mo�na otrzyma� przez zmieszanie �ółtego z fioletem. Na temat 
barw Arystoteles rozprawia obszernie w De anima., II, 7; De sens., 3. 

22. Podwójne odbicia w okolicy Bosforu interesowały ju� Anaksago- 
rasa. Zob. Strab., VII, 307; Plin., Nat. hist., II, 99. 
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23. Ideler, II, s. 277 nast�puj�co wyja�nia konieczno�� warunku: 
(%��&�) [...] quia si inaequali modo densata esset nubes, varii colores redderentur, 
gitemadmodian in iride [...] ����%���&�, quia nisi talis esset non solum sideris splen- 
dor ac color, sed etiam figura appareret". 

24. W dalszej cz��ci rozdziału autor przypisuje zjawisku halo wła�ci- 
wo�� zapowiadania pogody deszczowej. U�yte przy tej okazji wyra�enia 
�*����+ (w. 18) oraz �����	�� (w. 17) wskazywałyby raczej na proces 
formowania si� chmur. Dopiero z w. 25 wynika jasno, i� przedmiotem 
zainteresowania jest ci�gle halo. Pełne halo zapowiada deszcz, cz��ciowe — 
wiatr; gdy za� znika zupełnie, nast�puje słoneczna pogoda. 

25. Autor zakłada to, co zamierza udowodni� (petitio principii, Lee). 
26. Rysunek podajemy za Olymp., 229. 

 

27. W a 23-25 wraz z wieloma komentatorami (Ideler, Webster) 
zmieniamy porz�dek zda�: ���+ �� �� yfi [...] ,����� kładziemy po �a�a 
�	 �%��% [...] �����	�. 

28. Por. Meteor., 2, 372 a 18. 
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29 W De Mem., 1, 451 a 9 nosi ten kto� imi� Antiferona z Oreos. Według 
Olymp., 230, 14 pochodził z Tarentu. Sext. Emp., Hypoth. Pyrrh., 20, 13 
twierdzi, �e z Tazos (����� ���). 

30. Bardzo lu�ny zwi�zek z przykładem poprzednim podsuwa przy- 
nuszczenie, i� mamy do czynienia z brakiem w tek�cie. Por. Ideler, II, 

s. 290. 
31. Meteor., 2, 372 a 34; por. Lucr., De rerum nat., IV, 103. 
32. Powy�szy fragment stanowi doskonały przykład ł�czenia spekula- 

cji z do�wiadczeniem. Podług odpowiednich zało�e� autor okre�la �ci�le 
sytuacj� (b 19, b 29), nast�pnie oznacza warunki do danego zjawiska, 
wreszcie stwierdza je naocznie (b 31). 

33. Arystoteles nie ł�czy swej nauki o barwach z teori� �ywiołów, jak 
czynił to cho�by autor De coloribus (I, 791 a 1). Niemniej jest przekonany, 
i� blask Sło�ca jest biały, chmury za� czarne. Wszystkie inne barwy po- 
wstaj� w wyniku zmieszania tych dwóch barw podstawowych. 

34. Je�li kolor biały przedostaj�c si� poprzez ciemne chmury daje w re- 
zultacie szkarłat, powstaje natychmiast pytanie, dlaczego halo nie ujawnia 
takiej barwy. Arystoteles pospiesza z odpowiedzi�: przyczyn� jest ró�nica 
w długo�ci czasu odbicia (a 10 nn.). 

35. Odpowiedziawszy na pytanie, dlaczego zjawisko zwane halo po- 
zbawione jest kolorów t�czy, wysuwa autor natychmiast paraleln� trud- 
no��, a mianowicie, dlaczego t�cza nie mo�e by� kołem? Odpowiada, i� 
gdyby mgła lub cokolwiek ciemnego ukształtowało si� wokół Sło�ca, nie 
za� naprzeciwko, wówczas otrzymaliby�my kolisty kształt t�czy, jak to 
zauwa�y� mo�na wokół lampy. 

36. Zdaniem wielu (Webster, Thurot) wypowied�: ���� !� !�!���� 
	�%���%� jest wtr�ceniem. Sens zatem powy�szego fragmentu byłby nast�- 
puj�cy: t�cza jest dziełem wilgoci, sadzy oraz ciemnego koloru pocho- 
dz�cego z sadzy. 

37. Meteor., 373 b 9; 374 a 3. 
38. Autor wysuwa przypuszczenie, i� kolor ciemny jest wynikiem nie- 

sprawno�ci wzroku (��	����). Sprawno�� wzroku obni�a si� wskutek od- 
legło�ci przedmiotu (b 14), a tak�e w wyniku zjawiska załamania (b 29 n.). 
Wtedy bowiem droga wzroku ku przedmiotowi wydłu�a si�. W ten sposób 
tworzy si� skala barw, pocz�wszy od szkarłatu poprzez ziele� do fioletu 
(b 31 n.). 

39. Olymp., 241, 24 s�dzi, i� Arystoteles odsyła czytelnika do dzieła 
De sensu et sensibilibus. 

40. Mówi�c inaczej, nie jest wa�ne, czy dany przedmiot znajduje si� 
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w znacznej odległo�ci od patrz�cego, czy te� wzrok dociera do� dłu�sz�, na 
skutek odbicia, drog�. Por. Alex., 155, 27. 

41. Por. wyja�nienie �w. Tomasza, 517: „ex dictis suppositionibus (mowa 
o zasadach sformułowanych w 374 b 9 nn.) concludit causam aliorwn colorum 
apparentium in iride. Et dicit quod ubi estfortior et intensior actiofulgidi in 
nubcm, propter minorem distantiam ibi permutatur color clarus solis in 
puniceum, qui esł propinquior albo. Fulgidum enim visum in nigro videtur 
puniceum, sicut dixit secunda propositio. Et talis fit prima peripheria iridis". 
Analogicznie w przypadku dwóch kolejnych pier�cieni barw: zielonego i 
fioletowego. 

42. Pojawienie si� koloru �ółtego — wyja�nia autor — jest wynikiem 
kontrastu, nie za� odbicia (inaczej byłoby wi�cej kolorów t�czy ni� wy- 
mienione trzy). Fragment wyja�niaj�cy nie odznacza si� niestety dosta- 
teczn� jasno�ci�. W ka�dym razie Autor stwierdza, i� kolor �ółty pojawia 
si� pomi�dzy czerwonym i zielonym (11-12), a niekiedy zast�puje czerwo- 
ny (14-16). 

43. Zdanie: ���� �� [...] '����%� (w. 11-12) nale�y prawdopodobnie 
za rad� Lee przesun�� nieco wy�ej, a mianowicie po ,����� (w. 8), b�d� 
nawet (Thurot) bezpo�rednio po ���%�� (w. 7). 

44. W. 14: �����% zamiast �����. 
45. Niektórzy (Webster, Tricot) s�dz�, i� tekst zyska na jasno�ci, je�eli 

pominie si�: �%"�% ó' ����, �% ,%����%�� (w. 21), co zreszt� jest prawie nie 
do pogodzenia z ��)�& ����� (w. 18). Sens byłby wówczas nast�puj�cy 
(wg Olymp., 249, 20): Przy nat��eniu �wiatła (ogie� z ogniem) przedmioty 
ciemne znajduj�ce si� obok staj� si� jeszcze ciemniejsze; i odpowiednio, 
gdy ciemno�� jest intensywniejsza (chmury ciemne w nocy), wówczas 
przedmioty zaledwie o�wietlone wydaj� si� zupełnie jasne. 

46. Czyli odbicie wzroku oraz wzrastaj�ca w miar� odległo�ci jego 
słabo��. Ko�cowa cz��� rozdziału jest niezupełnie jasna, prawdopodobnie 
na skutek ska�enia tekstu. W ka�dym razie autor wyja�nia najpierw przy- 
czyn� małej intensywno�ci barw zewn�trznego łuku t�czy (w. 32-375 b 3), 
nast�pnie przyczyn� porz�dku barw (b 3-8). Jak w wielu miejscach, tak 
i tutaj uwaga Idelera, II, s. 301 posiada charakter porz�dkuj�cy: „Duplicem 
in fine tractat guaestionem, priorem cur imbecillior appareat exterior arcus 
interiore, alteram cur quamvis eosdem colores, inoerso tamen ordine 
praebeat. Quod eadem ratione explicat, qua in interiore arcu, scilicet visus 
infirmitate, quam tamen causam in interiore propter dijferentem circulorum 
ambitum ac magnitudinem, in exteriore propter diferentem distantiam 
circulorum a sole et oculis valere contendit. Hinc patet novam 
iam inferri hypotheticam suppositionem, interioris arcus colores non in eodem 
esse piano (quia hac tantum ratione a sole aegualiter possunt distare), 
exterioris in eodem" 
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48. Cały rozdział nale�y do najtrudniejszych fragmentów dzieła. Ko- 
mentatorzy nie s� zgodni ani w ogólnej ocenie matematycznych wywodów 
Stagiryty (krytycznych uwag nie sk�pi� Gilbert, Boker; pełni podziwu 
s� Gohlke oraz cz��ciowo During), ani w kwestiach szczegółowych. Na 
domiar złego tekst w wielu miejscach jest niepewny. Oprócz staro�ytnych 
(Alex., 162, 26-173, 30; Olymp., 250, 25-262, 25) oraz nowszych komen- 
tatorów (Ideler, II, s. 302-318; Gohlke, s. 186 nn.; Strohm, s. 210 nn.) 
szczególne usługi oddaj� monografie zarówno starsze (Aristotelis loca. mathe- 
matica ex universis ipsius operibus collecta et explicata, Aristotelicae videlicet ex- 
positiottis complementum hactenus desideratum. Accessere de Natura Mathemati- 
carum scieniiarum Tractatio; atque clarorum Mathematicorum chronologia, 
auctore Josepho Blancano, Bonon., 1615) jak i nowsze (Th. Heath, 
Mathematics in Aristotle, Oxford 1949). Nie wdaj�c si� w zawiło�ci 
docieka� matematycznych, ograniczymy si� do podania ogólnych uwag 
ułatwiaj�cych �ledzenie my�li autora. Ogólnie bior�c, Arystoteles zamierza 
udowodni� trzy tezy: 1) gdy Sło�ce znajduje si� na horyzoncie, łuk t�czy nie 
mo�e by� wi�kszy ni� połowa koła (375 b 16-376 b 22); 2) gdy Sło�ce jest 
powy�ej horyzontu, łuk t�czy b�dzie zawsze mniejszy ni� połowa koła (376 
b 28-377 11); 3) w miesi�cach letnich, w porze południowej t�cza nie 
pojawia si� nigdy (377 a 11-28). 

49. W �rodku horyzontu oznaczonym liter� K znajduje si� obserwator. 
W miejscu H znajduje si� Sło�ce b�d� inne ciało niebieskie (Ksi��yc). 
Promienie wzroku tworz� sto�ek, którego wierzchołkiem jest K, podstaw� 
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natomiast MMM... (M = punkt w chmurze). Wynika st�d, i� w nielicz- 
nych przypadkach łuk t�czy b�dzie stanowił połow� koła, w innych 
b�dzie zawsze mniejszy. 

 

50. Po wprowadzeniu ogólnym autor przechodzi do bardziej szczegó- 
łowych docieka�. Jakakolwiek płaszczyzna trójk�ta HKM (zob. rys. po- 
ni�ej) tworzy w miejscu M okr�g MN, którego połowa odci�ta jest przez 
horyzont. Je�li zatem Sło�ce znajduje si� na horyzoncie, t�cza jest łukiem 
połowy koła. 
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51. Lekcj� ��   � 6 pomijam. Nieco wy�ej autor liter� A oznaczył 
nółkul� wspart� na kole horyzontu (w. 19 n.). W tym miejscu A mogłoby 
najwy�ej oznacza� „a great circle of the whole sphere" (O.T.), i w ten sposób 
rozumuj� niektórzy komentatorzy (Tricot). Alcx. prawdopodobnie nie 
nuał tych słów (Lee). W ka�dym b�d� razie tekst bez nich wydaje si� 
ja�niejszy. 

52. ��'��$(  — ����(  ��� ��%� ��!�����%� (Ideler, II, s. 309). 
53. Wraz z Lee i Websterem czytam: $0  �%� 8 teai K. 
54. Powy�szy fragment jest od ukazania si� pracy Idelera uwa�any 

powszechnie za interpolacj� pozbawion� zwi�zku z tym, co j� poprzedza 
i po niej nast�puje. 

55. Arystoteles przechodzi do udowodnienia drugiej tezy: je�li Sło�ce 
znajduje si� w jakimkolwiek punkcie powy�ej horyzontu, wówczas t�cza 
b�dzie zawsze tworzyła łuk mniejszy od połowy koła. Łuk koła�YQ od- 
ci�ty horyzontem b�dzie zawsze mniejszy ni� półkole. 

 

56. Fobes: �YO i '�. � wykresu wynika jasno, i� w tym przypadku 
nale�y przyj�� lekcj� Bekkera i './:���-��. 

57. Dotychczasowe dociekania prowadzone były w zało�eniu, i� droga 
Sło�ca ponad horyzontem stanowi łuk równy połowie koła. Zachodzi to 
w okresie zrównania dnia z noc�. Inaczej jednak przedstawia si� sprawa, 
gdy droga Sło�ca wypada po łuku wi�kszym albo mniejszym od połowy 
koła. To jest przyczyna, dla której w dniach krótszych t�cza pojawia si� 
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we wszystkich porach dnia, w dłu�szych za� nie pojawia si� południow� por�. 
58. Domy�lne: �� ���%� )�%����	�%) �	,%)�. 
59. Meteor., 374 b 9 nn. 
60. Fobes usuwa z tekstu lekcj� ��� �������� � � 	����� � (w. 7), chyba 

niezupełnie słusznie (por. 373 b 25). 
61. Autor wspomina podwójny wyziew (	�������), którego w swych 

rozwa�aniach przez dłu�szy czas (od 372 b 32) nie brał pod uwag�. Ta 
cz��� rozdziału (od a 13) jest tematycznie odr�bna. By� mo�e, jest to na- 
kre�lony dla uczniów program bada� (Solmsen, s. 402). Na temat zwi�zku 
tego fragmentu z poprzedzaj�c� i kolejn� Ksi�g� por. Ideler, II, s. 325. 

62. Zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy autentyczno�ci ksi�gi IV 
zgadzaj� si� z tym, i� tak zakre�lony plan nie został zrealizowany. 

KSI�GA IV 

1. Rozdział pierwszy rozpoczyna si� zwi�złym przedstawieniem poj�� 
(N.B. pocz�tek zdania oraz jego struktura przypominaj� pierwsze zdanie 
z De gen. corr. Inne przykłady: De port. an., 646 a 24; De gen. an., 715 a 1). 
Ww. b 13-b 25 stanowi� rodzaj dygresji. Autor powtarza znane tezy opie- 
raj�c si� na do�wiadczeniu (b 14) oraz na ��!%� (b 20), czyli podstawowych 
poj�ciach ustalonych głównie w De gen. corr., 329 b 22. "7�%� wyst�puje 
tu w znaczeniu ���%� �%�,& (De gen. corr., 335 a 21: & �%�,& �� �% ���%� 
���� � �� �%�� ��%��}. Czasownik ���+��� okre�la działalno�� czterech 
podstawowych jako�ci: wilgoci, sucho�ci, ciepła i zimna. 9��+��� = ��- 
���� ��� ����. 9��+���� = �������� )�� ��������%� & 
)'������. 

2. Arystotelesow� teori� �ywiołów znajdujemy w De coelo, III-IV; 
De gen. corr., II, 1-6. �ywioł składa si� z materii pierwszej (����� ���, 
& ��� & '�����%�) oraz odpowiedniego poł�czenia dwóch spo�ród czte- 
rech podstawowych jako�ci (�)������). Ogie� stanowi zatem poł�czenie 
ciepła i sucho�ci; powietrze — ciepła i wilgoci; woda — wilgoci i zimna; 
ziemia — ziemi oraz sucho�ci. Ciepło i zimno s� jako�ciami czynnymi, 
wilgo� i sucho�� za� — biernymi (De gen. corr., II, 2, 329 b 20-33). 

3. Taki sam zwrot znajdujemy w Phys., V, 1, 224 b 30; Met., XI, 11, 
1067 b 14. Na temat metody zwanej indukcj� zob.: Anal. pr., II, 23; Anal. 
post., 1, 18, 81 b 1; II, 19, 100 b 3; Top., 1, 12, 105 a 13. 

4. Warto wspomnie�, i� Arystoteles korzysta z formy �	!%��� wówczas, 
gdy odwołuje si� do zjawisk czy definicji uprzednio ustalonych (por. 379 b 
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26; 380 a 15, b 31; 381 a 4). Forma 1. pój. �	!  wyst�puje w wyja�nieniach 
uzupełniaj�cych i dotyczy nieznanej, przynajmniej w zało�eniu autora, 
słuchaczom kwestii (382 b 11, 25; 385 a 5; 386 b 31; 387 b 1; 388 a 13). 

5. Zgodnie z wyznawanym przez Arystotelesa pogl�dem ka�de ciało 
posiada: a) %)��. — natur�, tj. istotne chemiczne wła�ciwo�ci odró�nia- 
iace je od ka�dego innego ciała, oraz b) �%����� — to, co zewn�trzne i oka- 
zjonalne (��� ���$�$����). W konsekwencji istnieje podwójna zamiana: 
a) zmiana natury, gdy powstaje nowa %���, ,*��� w wyniku zniszczenia 
poprzedniej (w dzisiejszym j�zyku nazywałoby si� to zamian� chemiczn�), 
albo b) ���%� ���, czyli ���$%�& ��� ���%�, albo ��� �% �%���. 

6. Ka�de ciało posiada odpowiedni� dla siebie materi� pierwsz�. Nie 
mo�e ona zatem zrealizowa� jakiejkolwiek b�d� formy. Na temat owej od- 
powiedzialno�ci (�)������ — jak mówi Alex., 182, 9) pomi�dzy przyczyn� 
a materi� zob. Met.t VII, 4, 1044 a 15. 

7. Opuszczenie słów: � � ��� � �%*� � daje zupełnie poprawny sens, 
jakkolwiek �aden manuskrypt tego nie podsuwa; istnieje przypuszczenie, 
i� jest to glosa do ���� � wł�czona do tekstu. Przyjmujemy propozycj� 
Duringa (Alex., E corr.): �	�%� !� �%*� � ���� �. 

8. �% ���+%� — teoretycznie „ciepło" i „zimno". Głównie jednak & %���� 
��������. 

9. )
 ����	'%� — Gilbert rozumie przeze� „ciepło zewn�trzne", głó- 
wnie Sło�ca albo ognia. During — „some external agent". W okresie helle- 
nistycznym termin powy�szy był szeroko stosowany na oznaczenie atmo- 
sfery (por. Sext. Emp., Adv. math. VII, 130; Polyb., IV, 21, l n.). 

10. �% ���+����%� — teoretycznie zarówno „sucho��", jak i „wilgo�", 
które stanowi� ������� �)������ i s� okre�lane, gdy idzie o kształt i form�, 
przez �%������ �)������. W szczególno�ci za� jest to ziemia jako �ywioł. 
Por. De coelo, 293 b 13. 

11. Ogie� jako ������ �%������� (Alex., 183, 26) nie zawiera w ogóle 
czynnika biernego, którego przewaga wywołuje psucie. 

12. Znamienna jest ewolucja pogl�dów Stagiryty dotycz�cych %���� 
oraz ������ (�������. W De gen. corr. teoretyczne dociekania prowadz� 
autora do postawienia tezy, i� przy wyja�nianiu procesu gini�cia, jak i po- 
wstawania nie sposób lekcewa�y� roli ciepła i zimna. Stanowi� one czyn- 
nik, który �� ��!��� jest przyczyn� wszystkiego, cokolwiek powstaje. W 
Meteor. IV działanie ciepła i zimna zostało omówione na podstawie do�wiad- 
czenia: �� ��� ��! !&�. W pismach pó�niejszych, De part. an. oraz De 
resp. dotychczasowe zdecydowane twierdzenia ust�puj� miejsca wypowie- 
dziom bardziej ostro�nym: ,�%�� !�!���� �� (���%� ����� 	����
�� 
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(478 b 32) albo �� �% %��!%� ���� �% (����� (479 a 16). Stopniowa ewo- 
lucja jest wynikiem uwzgl�dniania w wi�kszym stopniu danych do�wiad- 
czenia. 

13. Koncepcja znana od czasów Empedoklesa. Przyczyn� gnicia by- 
łoby zatem ciepło zewn�trzne, które przemagaj�c ciepło własne ciała po- 
woduje jego usuniecie, a wraz z nim — usuni�cie wilgoci. 

14. Słynna teoria samorództwa. Arystoteles (Hist. anim., V, 1, 539 
a 17 nn.) przyjmował mo�liwo�� powstawania �ywych istot z gnij�cej 
ziemi, ro�lin, ekskrementów. Problem ma swoje echo u Platona (Phaed. 
B) i cz�sto był wysuwany przez staro�ytnych autorów (por. liczne przy- 
kłady — Ideler, II, s. 409). Teoria przyjmowana a� do XVIII w. Według 
Empedoklesa i Anaksagorasa, nowe organizmy powstaj� w wyniku ł�czenia 
si� cz�steczek rozkładaj�cego si� ciała: 	�����'%� !� ����%� 	��������� 
,��� (De coelo, 305 b 3). W pismach biologicznych Stagiryta jest ostro�- 
niejszy w sformułowaniach. Przyjmuje, i� dzieje si� to przy współudziale 
nie do�� znanego principium: )$ �' )���� !�!���� �*����� ����� 
�%�*��� �'&� (Hist. on., 539 a 18). 

15. Jest rzecz� prawie niemo�liw� znale�� wła�ciwe terminy, które od- 
powiadałyby greckim: �	
��, �	�����, �
����, %������, i znowu: ���
�, 
������, �������, ���������, tym bardziej, i� sam Arystoteles nie jest w ich 
u�ywaniu konsekwentny (np. Problem., XXII, 13, 931 a 25: �	
�� zamiast 
�	�����). St�d to niektórzy komentatorzy (During) skłonni s�, wyja�niwszy 
poj�cia, pozostawi� ich greckie nazwy. Godz�c si� z nieuniknion� w tym 
wypadku nieadekwatno�ci� polskich terminów, przyj�to je jednak w prze- 
konaniu, i� uczyni� przekład bardziej przyst�pnym, �	
�� (coctio, con- 
coctio) — „trawienie", „gotowanie". Przeciwie�stwem takiego procesu jest 
���
� (inconcoctio) — „surowo��", „niestrawienie". Zarówno jeden, jak 
i drugi proces wyst�puje w trzech odmianach. Rodzajem trawienia jest: 
1) �	����� — trawienie pod wpływem sło�ca, czyli „dojrzewanie" (doty- 
czy głównie ro�lin), 2) �
���� (elixatio) — czyli „gotowanie w wodzie" 
(głównie chodzi o ciała nieo�ywione, Olymp., 283, 4), oraz 3) ������+ 
(assatio) — „pieczenie", „wypalanie". Przeciwie�stwo wymienionych sta- 
nowi�: 1) ������ — niedojrzało��, 2) ���)��� (albo ���)����) elixatio 
imperfecta, czyli „niedogotowanie", „twardo��", 3) ��������� — (assatio 
imperfecta) — tzn. „wypalanie niedokładne", „przypalenie", „osmalenie". 
O niedoskonało�ci słownictwa w ogóle zob. Categ. 7, 7 a 5. 

16. Tzn. wilgoci i sucho�ci jako przeciwstawiaj�cych si� zimnu i ciepłu. 
Dzi�ki ciepłu wewn�trznemu jako�ci bierne uzyskuj� w przypadku trawienia 
doskonało��. Por. Sylv. Maurus, III, 657; „Concoctio, quae alio nomine 
dicitur 
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digestio, est perfectio per guam in guod conguitur, constituitur factum al�ue 
perfectum, catisata a colore proprio et naturałi, in humido tamguam in 
materia, quae concoguittar, ordinata ad introducendam naturam, seu 
formom in eo guod concoguitur". 

17. W wyniku trawienia pokarm ze stanu mo�no�ci przechodzi do aktu 
(Alex. 186, 15 n.), wtedy dopiero osi�ga pełn� doskonało��. 

18. W pierwszym przypadku, kiedy pokarm zostaje zasymilowany 
przez odpowiedni organ zwierz�cia, dla którego jest przeznaczony, na- 
st�puje przemiana (,*���, %)��, ���%�) w inn� form�, a mianowicie 
w ow� cz��� organizmu, która przyjmuje pokarm. W drugim — przeciwnie 
(kiedy np. moszcz staje si� winem), nie zachodzi przemiana formy, lecz 
tylko jej udoskonalenie. Powy�szy fragment wyja�nia trafnie Olymp., 288, 
17-33. 

19. Aluzja do arystotelesowej teorii celowo�ci. Doskonale jest to, co 
mo�e spełni� zadanie nało�one przez natur�. Alex., 188, 28 wyja�nia, 
i� w ten sposób doskonałym jest człowiek lub ko�, o ile zdolny jest do pro- 
kreacji. Przypomina si� w tym miejscu plato�ska koncepcja nie�miertel- 
no�ci (Symp., 207 D), a zwłaszcza Arystotelesa teoria wieczno�ci �wiata 
(De gen. corr., II, 11). 

20. Zob. Meteor., 2, 379 b 14. 
21. Motyw przezwyci��ania (������, ��������), jak si� wydaje, 

poprzez Platona (Tim. 56 C 8-57 G 6) wywodzi si� z pism staro�ytnych 
lekarzy (Solmsen, s. 356 nn.). W ten sposób potwierdza si� jeszcze raz 
zwi�zek Meteor. IV z dziełami medyczno-biologicznymi. 

22. Niedojrzało�� jest zatem wynikiem braku proporcji pomi�dzy ja- 
ko�ciami czynnymi i biernymi. Owa symetria nie polega jednak na harmo- 
nijnym zwi�zku (jak np. ciepło i zimno, Phys., 246 b 5), lecz na okre�laniu 
jako�ci jednych przez drugie (biernych przez czynne). Jest to zatem pro- 
porcja podporz�dkowania. 

23. Tzn. ����%� ���  �� !����� (Alex., 190, 6). 
24. Zdanie to przerywa ci�g my�lowy i wydaje si� tu nie na miejscu. 
25. Zob. Problem., XX, 4, 923 a 17. 
26. Autor raz po raz wskazuje na nieadekwatno�� stosowanej terminologii 

(b 14; b 30). 
27. Dojrzałe mo�e by� tylko to, co pod wpływem działania ciepła 

zg�szcza si� (mleko, glina), co za� nie zg�szcza si� w ten sposób (woda), 
nie mo�e by� nazywane dojrzałym (Alex., 190, 30). 

28. Gotowanie zachodzi zatem wówczas, gdy wilgo� zawarta np. 
w mi�sie ulega wpływowi ciepła zewn�trznego wody (Alex., 191, 22). 

29. Arystoteles wyja�nia ró�nic� pomi�dzy gotowaniem (�
����) a pie- 
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czeniem (%���%��). Zjawisko pierwsze nast�puje w wyniku działania ciepła 
zewn�trznego wilgoci, w której gotuje si� dane ciało. Działanie to sprawia, 
i� wilgo� własna przedmiotu zostaje pochłoni�ta. Przypadek drugi zachodzi 
wtedy, gdy ciepło zewn�trzne ognia (suche), znajduj�c si� pod patelni�, 
powoduje nasycenie pieczonego ciała wilgoci�. Rezultat zatem obydwu 
procesów jest odmienny. W pierwszym nast�puje oddzielenie wilgoci, 
w drugim dokonuje si� jej absorpcja. 

30. W wyniku wysuszania zamykaj� si�, albo �cie�niaj�, otwory ciał 
umo�liwiaj�c wydalanie wewn�trznego ciepła. 

31. Niedoskonało�� terminologii (jeden termin — wielo�� procesów) 
obrazuje ró�ne przeznaczenie gotowanych przedmiotów. Ww. 1-4 nie- 
którzy komentatorzy i wydawcy (Thurot, Webster) podaj� w nawiasie, 
przypuszczaj�c, i� znajduj� si� one poza wła�ciwym sobie kontekstem. 

32. Sens fragmentu jest nast�puj�cy. Tak jak istniej� dwa rodzaje go- 
towania, tj. a) 	
���+ — gotowanie pod wpływem działania ciepła ze- 
wn�trznego, oraz b) �	
�; — trawienie w wyniku ciepła działaj�cego 
od wewn�trz, tak te� istniej� dwa rodzaje ���
� albo �������, a to w wy- 
niku: a) niedoboru wewn�trznego ciepła — ����� ��'���� (380 a 6), 
b) niskiej temperatury gotuj�cej wody. Powy�sza interpretacja ma za pod- 
staw� poprawiony przez Duringa tekst: �#� �' � ����� & �� ����� 
��'���� ���
� < �� & ���
� > �%) �� �, ����� �����%� [...] 
���������. 

33. � �' )!�� �� ����	� ����%� — sformułowanie niejasne. During 
interpretuje całe zdanie nast�puj�co: „Hence these parboiled things are 
harder than those thoroughly boiled, and in the case of liguids the moisture in 
them is mort distinct from the solid parts" (Chemical treatise, s. 39). 

34. Meteor., 2, 379 b 14; 3, 380 a 16. 
35. Na temat na�ladownictwa natury przez sztuk� zob. zwłaszcza 

Phys., II. 
36. „Totus hic locus mancus nobis esse videtur". Ideler, II, s. 445. Istotnie 

fragment 9-13 sprawia wra�enie samodzielnej notatki, o niewielkim zwi�- 
zku z kontekstem. 

37. Alex., 197, 18 odsyła do Probl. Istotnie w zachowanym tek�cie 
(XX, 12) napotykamy krótk� wzmiank�. Inni (Heitz) przypuszczaj�, 
i� autor odwołuje si� do zaginionego dzieła ���� ��%,&�. 

38. Na temat wilgoci i sucho�ci wypowiada si� Arystoteles bardziej 
jasno w De part. an., II, 3, korzystaj�c z poj�cia aktu i mo�no�ci. 

39. �� �  ���������) — czyli „w mo�no�ci". W pismach pó�niejszych 
Arystoteles u�ywa zazwyczaj: ������� — ����!��. 
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40. Autor wyja�nia tutaj sposób, w jaki z poł�czenia tego, co wilgotne, 
i tego, co suche, powstaj� wszystkie ciała: wilgo� potrzebuje sucho�ci i na 
odwrót, tak jak jako�� pokarmu zale�y od przyprawy, i odwrotnie. 

41. Diels, 31 B 34. 
42. W zestawieniu z De gen. corr., II, 3-331 a 4, twierdzenie to niektó- 

rym wydawało si� doskonałym argumentem przeciw autentyczno�ci IV Me- 
teor. W wymienionym miejscu De gen. corr. stwierdza Arystoteles, i� zimno 
najlepiej charakteryzuje wod�. W omawianym za� fragmencie tak� sam� 
w stosunku do wody rol� przypisuje wilgoci. W gruncie rzeczy argument 
nie jest decyduj�cy, poniewa� w De gen. corr., II, 8, 334 b 34 znajdujemy 
sformułowanie odpowiadaj�ce raczej naszemu tekstowi ni� wymienionemu 
w De gen. corr., II, 3, 331 a 4. Widocznie Stagiryta nie miał w tej sprawie 
jasno sprecyzowanego stanowiska. 

43. Jakkolwiek jako�ci te zostały przez autora nazwane pierwszorz�d- 
nymi (����), to jednak pami�ta� nale�y, i� odnosz� si� do ukształto- 
wanego przez wilgo� i sucho�� ciała. 0 ���� (a 8) s� zatem, �ci�le mówi�c 
jako�ciami drugorz�dnymi (b�d� pierwszymi po kształtuj�cych jako- 
�ciach sucho�ci i wilgoci). 

44. W De gen. corr. 330 a 8 ta sama my�l została wyra�ona czasownikiem 
���������. Wynikałoby st�d, i� �������������, w naszym fragmencie 
b�d�ce odpowiednikiem ������������� (Bonitz, 65 a 57), nawi�zuje do 
idei ��������%���� w uj�ciu plato�skim (Tim. 79 B-E). To co mi�kkie, 
poddaje si� naciskowi, lecz nie zamienia si� na poło�enie z przedmiotem 
naciskaj�cym. Nacisk wywołuje zg�szczenie ciała. Woda nie ust�puje pod 
naciskiem, lecz rozprzestrzenia si� wokoło (por. 9, 386 a 24). 

45. Por. De anima, II, 423 b 17. 
46. W przeciwie�stwie do płynów, których kształt zale�y od kształtu 

pojemnika. 
47. ����!%�— oznacza dosłownie: „�ci�ty chłodem", „stwardniały od 

zimna". Por. Ideler, II, s. 458. W niniejszym rozdziale oraz w nast�pnym 
przymiotnik ten przyjmuje znaczenie: „zespolony", „trwały", „spoisty". 

48. �&��� — dosłownie: „krzepni�cie", „trwało��", „twardnienie" — 
oznacza proces, w którego wyniku substancja otrzymuje kształt. 

49. Meteor., I, 378 b 21. 
50. Tekst ska�ony. Podj�te próby przedstawiania zda� (���� [...] 

����%� po �!�������, a 31 — Webster) niewiele pomagaj�. Pozostajemy 
przy tej kolejno�ci zda�, jak� ustalił Fobes. 

51. Autor rozumuje nast�puj�co: poniewa� woda i ziemia s� elementami 
biernymi, a jedno i drugie zawiera zimno, zatem zimno jest raczej biernym 
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ni� czynnym elementem. Dotychczas Arystoteles twierdził, i� zimno posiada 
charakter czynny. 

52. Np. Meteor., I, 10, 347 b 4-9. 
53. W. 19: ��' ����	�%� )�� ��'���, tzn. 	�����, �� ���,�	�, 

Ideler, II, s. 462. 
54. Konstrukcja zdania przypomina bardzo oszcz�dny styl notatek. 

Czytam:  )$� ,����	��%� (sc. �%) 	��%� :	��%)) �% *!��� ��� ��� 
��������� �� 	'�� ��%�������. 

55. Zdumiewa u�ycie terminu ���*� w znaczeniu mgły wywołuj�cej 
deszcz (�����). Zdaniem Duringa, w takim samym znaczeniu termin 
ten wyst�puje w De sens., 443 b 3: )
 �!��� �% �� �  ������� �� �% �� 
"���. Nie jest to jednak przekonywaj�ce. Tutaj ���"� oznacza po prostu 
powietrze, którym oddychaj�c odczuwa si� wilgo�. W ka�dym razie pisma 
biologiczne nie daj� mo�liwo�ci jednoznacznego okre�lenia znaczenia 
�����. 

56. Arystoteles nie rozró�nia tutaj oraz w nast�pnych rozdziałach po- 
mi�dzy rozpuszczeniem (�*����) i topnieniem (�&���) z wyj�tkiem 
383 b 7, 12. W r. VIII i IX u�ywa tego samego terminu ������ dla ozna- 
czenia substancji zarówno rozpuszczalnych w wodzie (np. sól), jak i to- 
pi�cych si� pod wpływem ognia. Ponadto �&��� oznacza tu nie tylko to- 
pnienie, ale i rozkład. 

57. Zjawisko twardnienia jest według Meteor. IV tak rozległe i wielo- 
aspektowe, i� dla jego zrozumienia nale�y nie tylko omówi� proces wysy- 
chania, lecz tak�e topnienia. 5&��� bowiem oraz �&��� uzupełniaj� si� na- 
wzajem i wyja�niaj�. Ł�czy je wpływ tych samych czynnych jako�ci, a mia- 
nowicie ciepła oraz zimna. 

58. W taki sam sposób, poniewa� w obydwu wypadkach wilgo� wy- 
pierana jest przez ciepło; w odmienny za� dlatego, i� o ile w jednym przy- 
padku ciepło wyrzuca wilgo� bezpo�rednio, o tyle w drugim zimno wy- 
piera ciepło, z którym zł�czona jest wilgo�. Tak wi�c wraz z ciepłem znika 
równie� wilgo� (Alex., 206, 4). 

59. Zwi�złych, ale wyczerpuj�cych uwag na temat antycznego hutni- 
ctwa dostarcza Lee, 324-329. Por. tak�e: R. J. Forbes, Metallurgy in Anti- 
quity, Leiden 1950. 

60. Autor ma zapewne na my�li law� wulkaniczn�. 
61. Powy�sze zdanie jest najprawdopodobniej wtr�tem. 
62. Na pierwszy rzut oka sprzeczno�� z informacj� zawart� w b 7, 

gdzie mowa o topnieniu i płyni�ciu kamieni mły�skich. Ideler stara si� 
unikn�� trudno�ci rozró�niaj�c pomi�dzy �&����� a �*����. Najprawdo- 
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podobniej jednak twardniej�ce pod wpływem ciepła ����� (w. b 12) 
nie s� bynajmniej tym samym, co �*�� (w. b 7), które ulegaj� twardnieniu 
na skutek działania zimna. 

63. Wyja�nienie natury oliwy stanowiło słynne +&��� staro�ytnych 
uczonych. Por. De gen. anim., 735 b 13 nn. 

64. Podmiotem zdania jest )
 ���%�. Znajduj�ca si� w wielu kode- 
ksach lekcja )
 (�%� jest zapewne glos�. 

65. Meteor., 5, 382 b 1. 
66. Por. De gen. anim., IV, 771 b 23, 772 a 24. 
67. Por. De part.anim., II, 4. Na temat krwi jeleni w szczególno�ci: 

De patr. anim.,II, 4, 650 b 15; Hist. anim., III, 6, 515 b 34. 
68. 	������& — przyjmuj� w znaczeniu przechodnim. Czytam wów- 

czas nast�puj�co: �)�$���� !�, ��� �% -����� 	������$ 	���� �% ������%� 
*!��� ������$���� (Sc. „pozostało��") ����� )�� �%� 
�'�%". Gdyby�my 
natomiast przyj�li (wraz z Bekkerem, Idelerem, i� podmiotem ������$���� 
jest )
 *!���, wówczas nale�ałoby czyta� raczej �����"·��$����. Tymczasem 
jest rzecz� oczywist�, i� Arystoteles chce powiedzie� o naturze substancji, 
która pozbawiona ciepła i wilgoci staje si� zbyt twarda, aby woda mogła 
przenikn�� i rozpu�ci� j�. 

69. Podmiotem dla 	��� jest z cał� pewno�ci� )
 �)�. 
70. ��%�%���&, czyli ciała, których najmniejsza nawet cz�stka zacho- 

wuje charakter cało�ci. Zło�one z czterech podstawowych jako�ci stanowi�, 
zdaniem Stagiryty, wła�ciwe miejsce procesów powstawania i niszczenia. 

71. Jedyna w całej IV Ksi�dze wzmianka o ���������. Prawdopo- 
dobnie redakcyjny dodatek pochodz�cy z III, 6, 378 a 15 nn. 

72. O ile zasada podziału jest raczej jasna (znana zreszt� z wcze�niej- 
szych, jak i pó�niejszych pism: Categ., 9 a 15; De gen. anim., 766 a 32), 
to jednak znalezienie wła�ciwych odpowiedników dla greckich nazw na- 
suwa niekiedy znaczne trudno�ci. Nie wiadomo np., dlaczego Arystoteles 
rozró�nia pomi�dzy ������, ������� i �������. � znowu �	!!���� 
zakłada przecie� �������%� !�!�����. 

73. 0����� oznacza tu zarówno rozpuszczaj�ce si� w wodzie ciała, jak 
i topniej�ce pod wpływem gor�ca. 

74. Por. Plin. Nat. hist., XXXIII, 6 i 8. 
75. Lekcj� �� �*� pomija Webster oraz wi�kszo�� komentatorów. 
76. �� ��'��%) nale�y rozumie�: �� �%)� ���%)� 	'�� %�'��%�. Por. 

b 24 oraz 386 a 16. 
77. W Problem., XI, 58, 905 b 8 autor próbuje wyja�ni�, dlaczego nie- 

które ciała s� prze�roczyste, niektóre znowu s� dobrymi przewodnikami 
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d�wi�ku. Otó� dzieje si� to dzi�ki ���%� �������%�. W niniejszym 
fragmencie Stagiryta nie nawi�zuje do tego tematu. 

78. �� �� [...] ���%� (b 21-26). Powy�szy fragment uwa�a Ideler, II, s. 
505 za interpolacj� wywodz�c� si� prawdopodobnie z Problematu. Jakkol- 
wiek forma pytajna istotnie rozrywa tutaj jednolity styl wykładu i jest 
typowa dla Problem., niemniej nie stanowi to jeszcze argumentu. Cala 
bowiem IV Ksi�ga ma charakter zbioru zwi�złych notatek. Poza tym 
Arystoteles przerywał niekiedy suchy wykład pytaniem: ��%�&���� �'�� ���, 
����&%��� �'�� ���, czy te� w ogóle pytaniem retorycznym (np. De gen. 
anim., 723 a 35). Alex. przyjmował autentyczno�� literack� fragmentu. 

79. Thurot oraz Fobes pomijaj� niesłusznie: ���%�� [...] �)�	�'���. 
80. Autor niestrudzenie podaje coraz to nowe definicje i podziały,niemniej 

cało�� wywodów coraz bardziej traci na jasno�ci. 
81. Zamiast (����� (Fobes) przyjmuj� �)����� (Lee). 
82. Wyziew samej tylko wilgoci nosi nazw� �����. ' ró�nicy pomi�dzy 

"������ i �������� zob. b 7-8. 
83. Diels, 31 B 82. Je�li autor przytacza opini� Empedoklesa, to za- 

zwyczaj w zamiarze polemizowania. Tutaj czyni tak ze wzgl�dów raczej 
stylistycznych. Jest to przykład tzw. $!)�%$, zalecanych w trzeciej ksi�dze 
Retoryki. 

84. Autor powraca do tematu spalania w relacji do zjawiska dymu. 
85. Twierdzenie na pozór dziwne, w rzeczywisto�ci harmonizuj�ce 

z teori� ciał jednorodnych. Składaj� si� one z podstawowych jako�ci: wil- 
goci i ziemi, jednak�e nie zawieraj� �)��'	� "� �. Drewno za�, zwłaszcza 
gdy jest �wie�e, zawiera ���%(� *!���, tj. wilgo� nagromadzon� w porach. 

86. Wzmianki o ciałach jednorodnych (��%�%���&) spotykamy tak�e 
w De gen. anim., Hist. anim., De part. anim. Porównanie ich pozwala na 
stwierdzenie ró�nic. Tak zatem w niniejszym rozdziale do jednorodnych 
autor zalicza wn�trzno�ci. Tymczasem w De part. anim. ����!'� trakto- 
wane s� jako ��%�%�%���& (jakkolwiek w 646 b 30 znajdujemy informacj�, 
i� niektóre wn�trzno�ci utworzone zostały z jednego ciała jednorodnego). 

87. Terminem )!�� oznacza Arystoteles ciała płynne (a 29-b 10), 
natomiast ������� s� ogóln� nazw� dla ciał stałych (b 10-b31). Do grupy 
ostatniej nale�y zaliczy� tak�e �����, cho� znajduj� si� raczej po�rodku. 
W niniejszym fragmencie napotykamy jednak sformułowanie, które 
na pozór czyni bezu�ytecznymi dotychczasowe rozró�nienia. W jaki bowiem 
sposób ciała płynne mog� si� składa� z samej tylko ziemi (a 31)? Maj�c 
nawet na uwadze, i� Arystoteles tworzy podziały i definicje bardziej na 
podstawie spekulacji ni� stanu faktycznego, zaliczenie drewna do płynów 
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nie mo�e nic wydawa�" si� absurdalne. Przyjmuj� zatem sugesti� Alex., 
który przez )!�� rozumie ciała wilgotne. Przyjmuj� tym bardziej, i� )!�� 
oznacza, niekiedy u Arystotelesa ciała wilgotne. Inaczej During, Chemical 
ireatise, s. 98 n. 

88. Zamiast ����+�� bardziej odpowiedni byłby czasownik �������. 
Całe to zdanie, niezbyt harmonizuj�ce z kontekstem, jest najprawdopo- 
dobniej not� marginaln� wł�czon� pó�niej do tekstu. 

89. Zako�czywszy dotychczasowe dociekania podsumowuj�cym sfor- 
mułowaniem (�� %"� ���� [...] ��,%#�, a 3-7), autor podejmuje w dal- 
szym ci�gu omówiony temat wyliczaj�c substancje przynale��ce do po- 
szczególnych grup. Typowe )�%��&��. 

90. Według 384 a 16 �� składa si� z ziemi i wody. Tutaj dowiadujemy 
si�, i� zawiera tak�e powietrze. 

91. Fragment ten ukazuje niedoskonało�� arystotelesowego systemu 
o czynnych i biernych jako�ciach. Sucho�� i wilgo� została zidentyfikowana 
z ziemi� i wod�, a w konsekwencji tak�e z zimnem. Tymczasem wiadomo 
przecie�, i� zimno jest �%�������. Autor dostrzega trudno�� i próbuje 
z niej wybrn��. Nie jest to jednak łatwe, zwłaszcza �e pomieszanie ziemi 
i wody jako „pierwszych ciał" z ziemi� i wod� rozumianymi jako substan- 
cje prowadzi do dalszych nie�cisło�ci. 

92. ����&!�� zamiast �)��&�� (Fobes). Por. De gen. anim., I, 18, 
724 b 27. 

93. ���� nale�y rozumie� ogólnie (jak w 360 a 10), czyli ���� 
� 8�! ��� ,*�� �, nie za� ���� � ��%�%���&. 

94. � � )��	� �. Idzie tu o ciała tzw. )��	� ��� !	�����, co w tym 
konkretnym przypadku oznacza, bardziej doskonałe dzieła natury. 

95. O ile dociekania Stagiryty wydaj� si� nam niekiedy zbyt speku- 
latywne, o tyle współcze�ni filozofowi, przyzwyczajeni do czysto logicznych 
i abstrakcyjnych dowodów, mieli mu za złe zbyt cz�ste odwoływanie si� 
do do�wiadczenia tak dalece, i� Arystoteles uwa�ał nawet za stosowne 
tłumaczy� si� ze swych empirycznych argumentów: „dowód logiczny jest, 
jak si� zdaje, wi�cej przekonywaj�cy ni� te, które wyło�yłem". De gen. 
anim., 747 b 27. Tutaj ,)����� jest przeciwie�stwem �%!���� (sc. -� ����). 

96. oi ��!%� (sc. „��� ����� � )���"). W tym przypadku termin ozna- 
cza wzajemn� proporcj� elementu czynnego i biernego, wyst�puj�c� 
w ka�dym ciele. Por. De gen. corr., 321 b 28. Alex., 225, 25 przez ��!%� 
rozumiał # �*����. 

97. Zapowied� De partibus animalium (Alex., 227, 18). 
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O �wiecie 

1. Staro�ytni byli przekonani, �e adresatem dziełka jest Aleksander 
Wielki. Liczne manuskrypty maj�: ��%� 4�������%� ;���	, niektóre 
jeszcze dokładniej: �%� <����� (por. Lorimer, s. 47). Zob. Wst�p, 
8. XXIX. 

2. Okre�lenie filozofii: 0etov �� �� ������%�  �)*1 '�&� przywołuje 
na pami�� analogiczne sformułowania Arystotelesa. W Met, Stagiryta 
wyra�a przekonanie, i� wzniosło�� filozofii czyni j� spo�ród wszystkich 
nauk najbardziej godn� czci i uznania (Met., I, 2, 983 a 5). Przedmiotem 
bowiem filozofii jest Bóg — przyczyna wszystkiego, co istnieje (Met, I, 
2, 983 a 8 nn.; por. De mundo, 7, 401 a 26 n.). 

3. Lekcj�: 0(
1 ��� )*� ����� (	� znajdujemy w r�kopisie Z oraz 
w tzw. editio Aldina z r. 1497. W wi�kszo�ci r�kopisów czytamy: ��%� t�v 
� � �� � �	�. Przyjmujemy lekcj� ��� � najpierw ze wzgl�du na udo- 
wodniony przez Lorimera, s. 35, autorytet przekazu Z, a nast�pnie na 
podstawie bogatej tradycji filozoficznej (por. Phys., I, 8, 191 a 25; 
Phaed., 99 e; Phdr., 248 b), która bardzo ch�tnie ł�czyła poj�cia prawdy 
i bytu. 

Z drugiej jednak strony, jak słusznie zauwa�a Strohm, s. 273, cały 
pierwszy rozdział charakteryzuje intencja przeciwstawiania tego, co cz�- 
stkowe, cało�ci. Ponadto wyra�enie � �� w znaczeniu ����%� wyst�puje 
w Depart. anim., II, 10, 656 a 12, Plat., Leg., X, 903 b, a co najwa�niejsze, 
)*� �� � kilkakrotnie powtarza si� w naszym tek�cie: 391 bil; 396 b 23; 
397 a 12; 397 b 9; 400 a 4. Tak czy inaczej, pewne jest to, i� � � $�� � 
nale�y rozumie� w sensie powszechno�ci bytów, co zreszt� sugeruje Lorimer, 
s. 35 n. T$ %��� oznacza bowiem bardzo cz�sto nie tyle „to, co istnieje", 
ale raczej „wszystko, co istnieje". 

4. Przedmiotem filozofii jest wi�c kontemplacja wszechrzeczy (����%) 
[...] � � �� ����, ��!��� �, 1, 391 a 25 #.). Poniewa� wszech�wiat 
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podtrzymywany jest w swym istnieniu przez Boga, st�d kosmologia pro- 
wadzi bezpo�rednio do teologii: (�%�%! ��� ���� �%*� � �*����» (1, 391 b 
4 n.) 

5. Koncepcja oraz słownictwo wydaj� si� pochodzi� z Plat., Tim., 
25 c. Czytamy tam, i� staro�ytni przodkowie Ate�czyków walczyli � � 
��� � ��%����� � z inwazj� Atlantydy, a odniósbzy zwyci�stwo, �,��- 
� +, podzielili si� jego owocami z cał� Hellad�. 

6. Autor podejmuje znany, zwłaszcza od czasów Platona, temat po- 
krewie�stwa pomi�dzy filozofi� a dusz� z jednej, oraz bóstwem z drugiej 
strony. Pokrewie�stwo duszy z bóstwem mo�na �, ���%�� �%!���  wy- 
kaza� (por. Phaed., 79 a). Podobne pokrewie�stwo zachodzi równie� miedzy 
dusz� a prawd� (filozofi�), Phil., 65 c. Według Arystotelesa, EN, 1179 
a 23, �%)� w oczach Bo�ych stanowi �% �����%� �� ��!!��	���%� w czło- 
wieku. U podstaw tematu �)!!	��� znajduje si� tu poj�cie duszy jako 
rzeczywisto�ci niematerialnej. 

7. Mowa o gigantach, synach Aloeusa (raczej Posejdona: Od. XI, 
308 nn.) zwanych Otos i Efialtes, którzy usiłowali zdoby� niebo nakła- 
daj�c na Olimp gór� Oss�, a na ni� inny szczyt, Pelion. Usiłowania ich 
stały si� symbolem bezbo�nego zdobywania tajemnic przyrody. Autor 
wymienia dwa sposoby osi�gni�cia tego, co ponadzmysłowe: sposób 
pierwszy, 
za pomoc� �rodków fizycznych — nieskuteczny i szalony; drugi — wła- 
�ciwy i skuteczny — przy pomocy umysłu. 

8. Kryje si� tutaj jedno z najbardziej znanych miejsc u Platona (Phdr., 
247 c), a mianowicie słynny obraz duszy jako wozu, do którego zaprz�- 
gni�to dwa konie. Jeden z nich koloru białego, wspaniałej rasy — symbo- 
lizuje zmysłow� cz��� duszy, drugi — czarny, rasy mało szlachetnej — jej 
cze�� impulsywn�. Obydwa kierowane s� przez wo�nic� — cz��� rozumn� 
duszy. Trójpodział duszy został wprowadzony przez Platona (a� do Fedona 
przyjmował on dusz� jako rzeczywisto�� niezło�on�) w celu wyja�nienia 
czynów człowieka, które je�li przyjmie si� dusz� jako rzeczywisto�� prost�, 
nie dadz� si� wytłumaczy�. Powy�szy trójpodział został rozwini�ty przez 
Arystotelesa. Z punktu widzenia ontologicznego rozró�nił on trzy rodzaje 
duszy: wegetatywn�, zmysłow� i umysłow�. Trójpodział zarówno Platona, 
jak i Arystotelesa był rozumiany jako dwójpodział; z jednej strony umysł, 
z drugiej pozostałe cz��ci duszy. Tak� wła�nie ide� prezentuje De mundo, 
391 a 12. 

9. Plato�skie wyobra�enie duszy, która opuszcza ziemi� dla lepszego 
Poznania rzeczy niematerialnych (Tim., 90 a; ��%� ��� �� %"��, �)!!	- 
���� a�o !�� ���� afyew; por. Phaed., 79 a), stało si� powszechnym topos 
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filozofów i poetów. Podkre�lano w ten sposób niezwykł� godno�� ludzi 
zajmuj�cych si� filozofi�, którzy dzi�ki swemu umysłowi zdolni s� ogl�da� 
natur� z miejsc nikomu poza nimi samymi niedost�pnych. Por. Sen. De 
otio, 5, 6: „cogitatio nostra coeli munimenta perrumpit". 

10. Furley, s. 345 uwa�a ��� 
)'&� za cytat z Platona (Resp. 533 d). 
Wyra�enie to pochodzi jednak od Empedoklesa (B, 17, 21). Przej�te przez 
Platona (Symp., 219 a: & ��� ���%�� %
��), zostało nast�pnie wł�czone 
w nauk� o poznaniu (Resp., 519 b: 533 d; 540 a). Obraz jest znany równie� 
Arystotelesowi (Met., I, l, 993 b 9). 

11. Atmosfera misterium, któr� wprowadza czasownik ��%,�������. 
nie jest bynajmniej elementem obcym. Uprzednio bowiem była mowa 
o boskim oku duszy i dostrzegalnych przeze� rzeczach boskich: [...] � 
�)!!��& !� ���� �� "·��  
)'&� �����. Przekazywanie za� tego, co 
owym boskim okiem zostało dostrze�one, jest wła�nie objawieniem (���%,�- 
��*���). Wg Platona misja „prorocka" filozofa polega na tym, i� dost�- 
piwszy uprzednio ogl�du Najwy�szego Dobra, tj. Istoty boskiej, przeka- 
zuje zdobyt� w ten sposób wiedz� innym (Resp., VII 516 e-517 a). 

12. Cz�sty w codziennej attyckiej mowie zwrot �� ,�%��#�, %(��� 
,���%� nabrał u Platona szczególnego znaczenia; %)���� ,���%� (Phaed 
61 d) poprzedza nauk� o nie�miertelno�ci, w innym znów miejscu (Tim 
29 e) w ten sposób zaznaczony jest motyw stworzenia �wiata (my�l podj�ta 
przez pó�niejszych pisarzy np. Sen. ep. 65, 10). Tak wi�c �,��� + ����%"- 
�� ma bogat� histori�. Lagrange, s. 203, nota 2. sugerował zale�no�� od Sap,. 
VII, 13, gdzie m�dro�� mówi o sobie: �,��� � ������ ��, za� Festugiere, 
s. 461 nota 2, odwołuje si� do Corpus Herm., IV, 3; V, 2, XVI, 5. W jednym 
i drugim przypadku zale�no�� mało prawdopodobna, zwłaszcza �e — zau- 
wa�a równie� Lagrange — Ksenofont (Mem. I, 2, 60) wspomina o So- 
kratesie dziel�cym si� sw� m�dro�ci� bezinteresownie: ����� �
$�� + 
	�&�'��. 

13. Ossa — góra w Tessalii. Posłu�yła Aloadom w ich bezskutecznym 
usiłowaniu wdarcia si� do nieba. Nyssa — miejsce kultu Dionizosa, ró�nie 
lokalizowane. Tutaj prawdopodobnie mowa o mie�cie na Eubei (por. 
Strohm, s. 277). 

14. Słynna grota po�wi�cona Nimfom i Panowi, znajduj�ca si� powy�ej 
Delf. 

15. Wykazanie ró�nicy mi�dzy tym, co przygodne (�)'���), a tym, 
co konieczne (� �%����%�), nale�y do głównych idei Protrep. Arysto- 
teles przeciwstawia tam (fr. 27, During) walor nauk spekulatywnych tym, 
które s� -� ��� ��'%)��� 
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16. W ten sposób wyja�nia Arystoteles ró�nic� mi�dzy filozofi� a naukami 
empirycznymi (por. Met., III, l, 1003 a 21 nn.). Te ostatnie zajmuj� si� 
zjawiskami szczegółowymi, filozofia natomiast ma za przedmiot ogół 
istniej�cych rzeczy. 

17. Wyra�enie: $�	$)
1 � � ������%�%� nale�y rozumie� w sensie braku 
natury filozoficznej, czyli owej � � ��� � �	� Por. Ksenof., Mem.. II. 
l 31: �%) ���� � &����%� �����%� ��	�%� (Herakles na rozdro�u). 

18. O ile przyjmiemy autorstwo Arystotelesa (Reale, s. 201), wyra- 
�enie �!���� � �����%� staje si� zrozumiale i oznacza Aleksandra W. 

19. Wg Diog. Laert. 7, 138 powy�sza definicja wszech�wiata pocho- 
dziłaby od Pozydoniusza. Areios Didymos (Stob., I, 21, 5 = fr. 31, Diels) 
przypisuje j� raczej Chryzypowi. Dla wielu jest jednym z dowodów nie- 
autentyczno�ci dziełka De mundo. Reale, s. 202, zwraca uwag� na podobne 
brzmienie definicji Arist., De coelo, I, 10, 280 a 21: & �� �%) ��%� �*����� 
���� ����%�, która to definicja nieznacznie zmodyfikowana znajduje si� 
w dalszej cz��ci De mundo (5, 396 b 23 n.): ��� � � ��%� �*����� %)��%* 
�	!  �� !�� �%� �� �*����%� ����%). 

20. Definicja druga: & � � �� � ����� �� �� ���������� )�� ��%" 
�� �� �� ���� ,����%�	�� ma charakter wybitnie teologiczny. 

Obydwie definicje ujawniaj� ogólny plan dziełka. Autor zamierza 
mówi� o wszech�wiecie z dwojakiego punktu widzenia: a) fizyki, b) teologii. 
Definicja pierwsza odpowiada pierwszej cz��ci traktatu, druga zapowiada 
tematyk� nast�pnej. Ciekawe to zjawisko zauwa�ył Goerenz, 18 nn. oraz 
wyja�nił je w sensie nieautentyczno�ci: „Duplici definitione totius tractatio 
nitilur tamquam fundamenta. Altera, qua hoc universum est �*���� �� 
%*��%" �� !��, �� � � iv �%*�%�� �����'%�	� � ad priorem libri portem 
refertur, usque ad cap. VI. Altera spectat mundum guatenus Ule & � � �� � 
����� �� �� ����%������ )�� "·�%" �� �� ���� ,����%�	�� dicitur, et 
posteriorem libri portem complectitur. Quantopere omnino eiusmodi 
disponendi ratio ab Aristotele aliena sit, facile intelligent qui vel semel eius 
scripta inspexerit, imprimis eum altera haec definitio aperte a Platonicis 
desumpta sit". Wydaje si� jednak, i� słuszno�� ma 
raczej Reale, s. 203, który z faktu dwupoziomego omówienia zagadnie� 
dotycz�cych wszech�wiata wyci�ga wnioski akurat przeciwne ni� Goerenz. 
S�dzi on bowiem, i� pogl�dy filozoficzne Arystotelesa charakteryzuje 
przechodzenie z poziomu fizyki na poziom ontologii i teologii (przykładem 
słu�y� mo�e nie tylko Met., lecz tak�e traktaty fizyczno-kosmologiczne: 
De coelo, Phys., De gen. corr.). 

21. Rzadkie słowo 	�����' � otrzymało szczególn� wymow� w pismach 
Platona i Arystotelesa. Rzadko u�ywane, ale na ogół w wa�nych miejscach 
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tekstu, słu�y na okre�lenie nieustannego ruchu, którego motorem jest 
Bóg. Reale, s. 205 utrzymuje, i� jest to wyra�enie nieobecne w literaturze 
pó�niejszej, a zatem �wiadczy o Arystotelesowym autorstwie traktatu. 
Argument słaby, je�li we�mie si� pod uwag�, i� znamy zaledwie niewielk� 
cz��� pi�miennictwa staro�ytnego. 

22. ���%� — tak nazywano w V w. obracaj�ce si� sklepienie nieba. 
Przez ���%� rozumiano tak�e o�, czyli �rednic� �wiata (por. Plat., Tim. 
40 c), zanim weszło w u�ycie wyra�enie �� � (wprowadzone w sensie 
kosmologicznym przez Autolykosa i Euklidesa ok. r. 300). 

23. Lorimer, s. 72, wskazuje na dwojak� mo�liwo�� rozumienia: �� 
����� ��%� ��%"��� („któr� niektórzy nazywaj� osi�"): a) mowa jest 
o linii prostej ł�cz�cej dwa bieguny sfery niebieskiej, któr� (lini�) niektórzy 
nazywaj� osi�, albo b) o prostej ł�cz�cej dwa bieguny sfery, któr� (lini�) 
niektórzy nazywaj� osi�. Ró�nica na pozór niewielka, w gruncie rzeczy 
nie bez znaczenia. W pierwszym bowiem przypadku tekst mówiłby o pro- 
stej ł�cz�cej bieguny, któr� fachowo geografowie nazywaj� osi�, w drugim 
natomiast informowałby, i� je�li wyobrazimy sobie lini� prost� ł�cz�c� 
dwa bieguny sfery, tzn. lini�, któr� uczeni zajmuj�cy si� geometri� nazywaj� 
osi�, b�dzie to wła�nie �rednica �wiata. O� w sensie geograficznym nie 
pojawia si� ani razu w pismach Platona czy Arystotelesa. Przyjmuj�c 
zatem rozwi�zanie pierwsze, jeste�my zmuszeni odmówi� autentyczno�ci 
przynajmniej temu fragmentowi (Lorimer, s. 73). Reale, s. 206, wykazuje, 
i� znacznie bardziej prawdopodobna jest ewentualno�� druga: autor tra- 
ktatu zach�ca do wyobra�enia sobie linii prostej ł�cz�cej obydwa bieguny 
(w geometrii nosi ona nazw� osi), a nast�pnie wyja�nia, i� ta wła�nie wi�- 
��ca bieguny linia nazywa si� �rednic� �wiata. 

24. �������—��������� — s� to wyra�enia pojawiaj�ce si� po raz 
pierwszy. Arystoteles (Met., II, 5, 302 a 33; 363 b 4) u�ywa w takim przy- 
padku: ��  b�d� te� ���  ���%�. Niekiedy dla oznaczenia bieguna po- 
łudniowego posługuje si� wyra�eniem & ��	� ����%� (Meteor., II, 5, 362 
a 32) b�d� po prostu: � 	���%� ���%� (362 a 34, b 31). 

25. Nauka o eterze jako pi�tym elemencie — obok czterech znanych: 
ziemi, ognia, powietrza i wody — charakteryzuje filozoficzne pogl�dy 
Arystotelesa. Niektórzy uwa�aj� (por. Berti, s. 366), i� pocz�tki tej nauki, 
która zreszt� w okresie hellenistycznym bardzo szybko została zaniedbana, 
znale�� mo�na ju� u Platona (Tim., 55 c). Słowo #�&� wywodzi si� (wg 
Arist. De coelo, A, 3, 270 b 16-25) od �� ��#� „nieustannie kr��y�", nie 
za� — jak proponuje Anaksagoras — od ai�ea�at (por. jeszcze Meteor., 
I, 3, 339 b 22 nn.). 
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26. Strohm, s. 282, zwraca uwag� na charakterystyczn� tendencj� 
autora do ukazywania odr�bno�ci ka�dej składowej cz��ci �wiata, a równo- 
cze�nie jej przynale�no�ci do wy�szego poziomu. 

27. '�,��%"��� oznacza tutaj: „razem ujmowa�", „uogólnia�" (por. 
Wilamowitz, II, s. 127;Bonitz, ��,���%�, ��,��%"���). � cał� pewno- 
�ci� nie nale�y s�dzi�, i� wymienione zostan� jedynie główne planety. 

28. Porz�dek planet jest pitagorejsko-(Maguire, s. 121 n.) plato�ski 
(Hm., 38 d), skodyfikowany ostatecznie przez Eudoksosa (Met., I, 8, 
1073 b 17 n., 33): 1. Saturn, 2. Jowisz, 3. Mars, 4. Merkury, 5. Wenus, 
6. Sło�ce, 7. Ksi��yc, Ziemia: Drugi układ, zwany chaldejskim (w pó�nym 
okresie hellenistycznym zdobył pierwsze�stwo — por. Reinhardt, s. 131 nn.) 
ró�nił si� głównie od poprzedniego tym, i� Sło�ce zajmowało czwarte 
miejsce licz�c zarówno od gwiazd stałych, jak i od Ziemi: 1. Saturn, 2. Jo- 
wisz, 3. Mars, 4. Sło�ce, 5. Merkury, 6. Wenus, 7. Ksi��yc, Ziemia. 

Od Eudoksosa pochodz� tak�e dane dotycz�ce czasu obiegu: 1. Saturn — 
30 lat, 2. Jowisz — 12 lat, 3. Mars — 2 lata, 4. Wenus — l rok, 5. Mer- 
kury — l rok, 6. Sło�ce — l rok, 7. Ksi��yc — l miesi�c. W owej zale�no- 
�ci od Eudoksosa, którego jak wiadomo Arystoteles spotkał w Akademii 
i którego pogl�dy, zwłaszcza dotycz�ce astronomii, w du�ej mierze stały 
si� własno�ci� Stagiryty (por. Met., I, 8, 1073 b 17 nn., 33 nn.), Reale, 
s. 99 nn., dopatruje si� kolejnego argumentu przemawiaj�cego za auten- 
tyczno�ci� dziełka. 

29. Ciekaw� histori� imion poszczególnych planet zawdzi�czamy F. Cu- 
mont, „L'Antiquite Classique", 4 (1935), s. l nn. Pocz�wszy od IV w. p.n.e. 
istniała pełna lista, po raz pierwszy u Plat., Tim. 38 d. 

30. Zamiast długi czas obowi�zuj�cej lekcji: �	'��(�) (���) !�� 
bardzo szcz��liwa poprawka Lorimera: �	'��� ��. 

31. Powietrze ciemne i zimne. Co do natury powietrza istniały roz- 
bie�no�ci mi�dzy szkołami filozoficznymi: ciemne i zimne (Sen., Quaest. 
nat., II, 10, 1), wilgotne i ciepłe (Arist., De gen. corr., II, 3, 330 b 4). Opinia 
Arystotelesa w De gen. corr. nie wydaje si� ostateczna, skoro w Meteor. II, 4, 
360 a 23 czytamy o zimnym i wilgotnym powietrzu. Poniewa� równie� 
Teofrast przyjmował istnienie elementu zimna w powietrzu, st�d te� 
wzmianka o powietrzu „mrocznym i zimnym" niekoniecznie musi wywo- 
dzi� si� od stoików (jak to utrzymuje Maguire, s. 166). Sen., Quaest. Nat. 
II, 10, przyjmuje trójpodział powietrza. Jego �rodkowa cz���, lodowata 
z natury (natura enim aeris gelida est), ogrzewana jest promieniuj�cym od 
góry i dołu ciepłem. Wyra�ny wpływ Teofrasta (De igne, 5). 

32. Zjawiska te zostan� dokładniej omówione w rozdziale IV. 
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33. W Meteor., I, 3, 339 b 30 nn., Arystoteles nie ukrywa swego zdu- 
mienia wobec wyników matematycznych oblicze� Eudoksosa dotycz�cych 
ogromu gwiazd i ich wzajemnych odległo�ci. Jak zatem wobec wszech- 
�wiata Ziemia jest zaledwie punkcikiem, tak te� ziemia zamieszkała wobec 
innych nieznanych l�dów jest zaledwie skromn� w rozmiarach wysp�. 
Por. Sorof, 18: „Quae cum ita sint, tam Aristotelem terram habitatam pro 
insula undique mari circumdata habuisse statuendum esse iudicamus". Platon 
wyznawał w tym wzgl�dzie bardzo staro�ytn� opini�: ekumena jest olbrzymi� 
sadzawk�, nad której brzegami, niby �aby, gromadz� si� i mieszkaj� ludzie 
(Phaed. 109 a b). Charakter wyspowy ekumeny wyra�niej ujawnia si� w Tim. 
(24 e nn.). 

34. Bolchert, s. 86, zwraca uwag�, i� Arystoteles nie u�ywa nigdy: 
6������& -*���. Trudno jednak st�d wysnuwa� daleko id�ce wnioski 
zwa�ywszy, i� 6������& ����� znajdujemy w pismach Herodota 
(I, 202), Eurypidesa (Hippol. 2, 1053), a tak�e u Platona (Tim., 24 e, Crit. 
114 a). 

35. Furley, s. 354, utrzymuje, jakoby Arystoteles przeczył istnieniu 
jakichkolwiek innych zamieszkałych terenów (Meteor., II, 5, 362 b 28 nn.). 
Tymczasem De coelo, II, 14, 298 a 9 nn. skłania raczej do uznania twier- 
dzenia akurat przeciwnego. Ostatecznie przyj�� pozostaje, i� w tej dzie- 
dzinie Stagiryta nie miał jasnego pogl�du. Autor naszego traktatu, chocia� 
przyjmuje istnienie innych obszarów zamieszkałych, nie ujawnia w tym 
wzgl�dzie zdecydowanego stanowiska ($��%�). W ka�dym razie post�puje 
w tej sprawie raczej za Platonem, Phaed., 109 a b (Strohm, s. 287) ni� 
za Pozydoniuszem, który wprawdzie hipotezy o istnieniu innych ziem nie 
zwalczał, ale te� i nie podtrzymywał (por. Lafran�ue, s. 209). 

36. Na temat proporcji: Morze Atlantyckie : Ekumena = Atlantyckie Morze: 
Ocean, zob. Platon, Fed. 109 c-110 a. 

37. W obja�nianiu nast�pstwa czterech �ywiołów: ziemi, wody, ognia 
i powietrza, staro�ytni napotykali trudno�� wynikaj�c� z faktu wydo- 
stawania si� ziemi ponad powierzchni� wody. Oto jak rozumie powy�sze 
zagadnienie nasz autor: sfera wody rozci�ga si� pomi�dzy sfer� powie- 
trza a sfer� ziemi. Poniewa� jednak ziemia odznacza si� nieregularn� 
powierzchni�, bywa, i� niekiedy wyst�puje ponad powierzchni� wody 
tworz�c wyspy i kontynenty. Sfera wody jest zatem niejako podziurawiona 
przez wyniosło�ci ziemi. 

38. �%"�% oznacza zdaniem Tricot, s. 183, ziemi� i morze. Podobnie 
Forster, ad loc. Wła�ciwiej jednak byłoby odnosi� zaimek �%"�% do 
������%� (b 33), czyli poło�onej w samym �rodku wszech�wiata 
nieruchomej, niezniszczalnej Ziemi. 
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39. Wyra�enie Okeanos w znaczeniu morza otaczaj�cego Ziemi� wy- 
st�puje po ta� pierwszy w opisie podró�y Piteasza (por. Partsch, RE, II, 
2109). Arystoteles zachował w tym wzgl�dzie pełn� rezerwy postaw� 
(zob. odpowiednie miejsca u Arystot. : F. Gisinger, Okeanos, RE, XVIII, 
2, 1937» 2327). Poniewa� Piteasz był prawie współczesny Arystotelesów 
(Burger, III, s. 11), a Bolchert, s. 87, wyra�a opini�, i� Demokryt u�ywał 
w takim wła�nie znaczeniu terminu Okeanos, st�d te� s�dzi� wolno, i� 
koncepcja Oceanu opływaj�cego Ziemi� była znana Arystotelesowi. 

40. & ��  ����� — tu Morze �ródziemne. Arystoteles nazywał je: 
& ����� 8����� � ������ -*��� (Meteor., �, 1), &�� & -��%� 
(Meteor., II, 2), & ��' &�#� (���� (Meteor., II, 2). 

41. Wielk� Syrt� od Małej po raz pierwszy odró�nia Polibiusz (I, 39, 
2, III, 39, 2). 

42. Poło�enie na zachód od Sardynii. Autor traktatu zdaje si� obejmowa� 
t� nazw� tak�e Morze Tyrre�skie, pomi�dzy Sardyni� a półwyspem Ape- 
ni�skim. 

43. �% =������ — Morze Galijskie, poni�ej Marsylii, na wschód 
od Półwyspu Iberyjskiego (Strab. IV. l, 1). =������ ����%� b 9, oznacza 
Zatok� Biskajsk�. 

44. Morze a raczej zatoka, u południowych wybrze�y Azji Mniejszej 
w pobli�u znanych miejscowo�ci Adalia i Side, znane obecnie pod nazw� 
Zatoki Adalijskiej. 

45. <���,%� — Mirtowe, poło�one mi�dzy Kret� a Attyk� i Pelopo- 
nezem (Strab II. 5 21). Myrtos — mała wyspa na południowym wscho- 
dzie od Eubei. 

46. Wg Tricot, s. 184: Pontos — M, Czarne; Meotis — M. Azowskie; 
Propontyda — M. Marmara. 

47. Identyfikacja zatok: Indyjskiej, Perskiej, oraz M. Czerwonego 
nasuwa znaczne kłopoty. Capelle, s. 538, sprzeciwia si� identyfikowaniu 
/������ ����%� z obecn� zatok� Persko-Indyjsk�. Ta bowiem w staro�yt- 
no�ci nosiła nazw� Morza Erytrejskiego (które wg podanej listy znajduje 
si� na trzecim miejscu). Brakuje natomiast — co bardzo dziwi — '6�$���� 
����%�, czyli obecnego M. Czerwonego. Bolchert, s. 85, proponuje zmian� 
tekstu: zamiast 3������ �� czyta� nale�y 4�$���� ��. Propozycja ta, 
do�� arbitralna, nie znalazła zwolenników. Forster, ad loc., identyfikuje 
/������ ����%� z zatok� Katsch b�d� te� Cambay. Furley, s. 358, s�dzi, 
�e /������ �� 5������� ����%� mo�e oznacza� jedn� i t� sam� zatok�, 
w tym wypadku Persk�. Strohm, s. 216 n., uwa�a, �e /������ ����%� 
oznacza zatok� Oman otwieraj�c� si� ku zatokom arabsko-indyjskim. 



 235 

Wszystko to wydaje si� wskazywa�, i� autor traktatu korzysta z informacji nie 
do�� usystematyzowanych. 

48. Mamy tu do czynienia z podwójn� mo�liwo�ci� interpretacji: 
a) [...] ��� >����� �� �� ?���� (domy�lne: !&� %��+ �), 
b) [...] ��� >����� �� �� ?���� (domy�lne: (�����). 

W pierwszym przypadku oznaczałoby, i� Ocean wyznacza granice krainom 
Hyrkanii oraz Kaspii; w drugim, �e ten sam Ocean otacza morza Hyr- 
ka�skie oraz Kaspijskie. Komentatorzy (Forster, Tricot i in.) opowiadaj� 
si� na ogół za drugim rozwi�zaniem. Niemniej jednak interpretacja pier- 
wsza nie jest pozbawiona prawdopodobie�stwa, najpierw dlatego, i� 
pierwotnie Hyrkania i Kaspia były nazwami krain (którym w staro�ytno- 
�ci odpowiadały morza: Kaspijskie i Hyrka�skie, Diod. XVII 75, 3; Strab. 
XI, 1, 7, Arrian., Anab. 16, 2; Plut., Alex. 44), po wtóre za� w tej inter- 
pretacji lepiej rozumie si� czasownik %��+ � : Ocean otacza krainy, nie 
za� morza; a wreszcie w nast�pnych zdaniach mowa jest o krainach Scytów 
i Celtów. Autor zamierza zatem opisywa� krainy, które Ocean otacza, 
nie za� morza, które tworzy. Zob. jeszcze Reale, s. 217. 

49. Meotis — czyli M. Azowskie. Staro�ytni geografowie posiadali 
zdecydowanie wyolbrzymione wyobra�enia co do jego wielko�ci (Strab. 
II, 5, 23; Ptolem., Geogr. III 4, 2, 14). 

50. Bli�szych danych na temat Brytanii ('6�$� �) oraz Irlandii (3	���) 
dostarczył wspomniany ju� Piteasz (por. Strab. I, 4, 3). Nie były to oczy- 
wi�cie zbyt dokładne informacje, np. długo��" Brytanii szacował on na 
ok. 20000 stadiów (czyli 4000 km). 

51. Taprobane, czyli Cejlon. Uznawana za wysp� od czasu podró�y 
Onesikritosa i Nearchosa (Strab. XV, l, 14 n.). 

52. Febol — wyspa trudna do zidentyfikowania. Capello, s. 539, s�dził, 
i� tym imieniem nazwany jest dzisiejszy Madagaskar (podobnie Festu- 
giere, s. 465, Tricot, s. 185). Lorimer, s. 37, podejmuj�c hipotez� Miillen- 
hofia, s. 322 nn., s�dzi, i� jest to wyspa na jeziorze Tana w Abisynii, znana 
w staro�ytno�ci pod imieniem @	$  (por. Strab. XVII, 2, 3). Obydwie 
opinie napotykaj� powa�ne trudno�ci (por. Strohm, s. 293). Zdaniem 
Reale, s. 218 n., wzmianka o Febol i Taprobane jest pó�niejsz� interpolacj�. 

53. =� !�,� w sensie kartografii wywodzi si� od Eratostenesa (F. Gi- 
singer, Geographie, RE Suppl. IV, 1924, col. 523), który — jak nas infor- 
muje Strabon (I, 1) — nazywał Anaksymandra „pierwszym Geografem". 
Arystoteles u�ywa wyra�enia: !�� ����%�%�. 

54. Trójpodział ekumeny poprzedzony dwupodziałem (por. Soph., 
Trach. 101) przypisywany był przez Herodota (II, 15 nn.) Jo�czykom, 
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zwłaszcza Hekatajosowi. W geografii staro�ytnej obowi�zywał od Eudo- 
ksosa (Strab. II, 3). 

55. Wg staro�ytnych geografów granic� pomi�dzy kontynentami sta- 
nowiły rzeki oraz cie�niny (Strab. 1, 4). Doda� jednak nale�y, i� 
staro�ytny geograf rozumiał termin isthmos w szerszym ni� dzisiaj 
znaczeniu. Cie�nin� dla� byłby np. l�d pomi�dzy Zatok� Biskajsk� a 
Morzem �ródziemnym (mi�dzy Biarritz a Perpignan), por. Strab. IV, l, 
14; V l, 3. Tak wi�c Nil stanowił granic� mi�dzy Azj� a Libi�, natomiast 
Fasis, rzeka wpadaj�ca od północy (z Kaukazu) do Morza Czarnego 
oddzielała Europ� od Azji (por. cz�sty zwrot: „Od Słupów do Fasis", 
Phaed. 109 b). Pó�niej funkcj� granicy mi�dzy Europ� i Azj� przej�ła 
rzeka Tanais (Don). Je�li przyjmiemy cie�niny jako granice, to cie�nina, 
która poło�ona jest pomi�dzy Morzem Czarnym a Kaspijskim, oddzielała 
Europ� od Azji (b 27); z kolei cie�nina Suezu tworzy granic� pomi�dzy 
Azj� a Afryk� (b 28 n.). 

56. Spór o przynale�no�� Egiptu — do Azji czy Libii — jest bardzo 
stary. Przyj�cie Nilu jako granicy nie rozwi�załoby sprawy, gdy� w 
takim razie rozbiłaby si� jedno�� kraju. Niektórzy (Timostenes) 
traktowali Egipt jako osobny kontynent. 

57. Mapa �wiata wg Eratostenesa (Berger, s. 440). 

 

58. W Meteor., obszernie i na wielu miejscach omawia Arystoteles 
wyziewy (termin ��(���%�� — wydaje si� tworem Stagiryty; por. During, 
Aristotoles, s. 386) powoduj�ce powstawanie ró�nego rodzaju zjawisk. 
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Wielkie pod tym wzgl�dem podobie�stwo pomi�dzy pogl�dami Arysto- 
telesa (Meteor.) i autora De mundo kład� niektórzy (por. Strohm, s. 298) 
na karb sprytnego na�ladownictwa. 

59. Podług stoików ciała niebieskie — gwiazdy s� zasilane wyziewami 
(���������) unosz�cymi si� z ziemi. Stanowisko Perypatu było w tym 
wzgl�dzie odmienne. Jego przedstawiciele wyra�ali przekonanie, i� sfera 
gwiazd stanowi nieosi�galn� granic� dla wyziewów. Łatwo zauwa�y�, 
i� autor traktatu podziela t� drug� opini�. Z wyj�tkiem tego szczegółu 
Strohm, s. 296, uwa�a cały rozdział za kwintesencj� pogl�dów stoików 
z zakresu przyrodoznawstwa. 

60. U Arystotelesa nie spotykamy rozró�nienia mi�dzy wyziewami 
widzialnymi a niewidzialnymi, które wyst�puj� u autora De mundo. Nato- 
miast brak jest u tego ostatniego zaznaczonej u Arystotelesa (Meteor. 341 
b 10 n.) ró�nicy pomi�dzy g�st� mgł� a lekkim obłokiem. 

61. Podobn� definicj� mgły — %��'��, podaje Areios Didymos (fr. 11 
Diels, Doxographi, 451, 32 nn.). Według niej %��'�� 1) nie powoduje 
deszczu, 2) jest mniej zg�szczona ni� chmura, 3) jest wst�pn� faz� 
kształtowania si� chmury. Areios Didymos odwołuje si� przy tym do nauki 
Arystotelesa. Strohm, s. 298 (opieraj�c si� na badaniach Steinmetza, s. 194 
nn.) utrzymuje, i� definicja Ar. Did. jest rozwini�ciem pogl�du Arystotelesa 
na podstawie fizyki Teofrasta. 

62. Warunkiem powstania rosy, lodu i szronu jest ���� „pogodne 
niebo". Ró�nica pomi�dzy tymi zjawiskami wynika ze stopnia konden- 
sacji wilgoci. 

63. Specyfik� autora De mundo jest przyj�cie poj�cia kondensacji, czyli 
zg�szczenia powietrza, co umo�liwia wyja�nienie trzech kolejnych feno- 
menów meteorologicznych, którymi s�: chmura—deszcz—�nieg (zwraca 
uwag� bogate słownictwo: �%���!���� �'*����, ����%��, �����	,���). 
Ró�norodno�� tych fenomenów uzasadniał Arystoteles stopniem ozi�bienia 
(Meteor, l, 9-11). Poniewa� poj�cie kondensacji jest szczególnie bliskie 
fizyce Teofrasta, st�d niektórzy (Strohm, s. 299) widz� tu oczywist� zale�- 
no�� autora traktatu od Teofrasta. Reale, s. 224, dopuszcza „possibili 
completamenti, perfettamente in linea con la aitiologia pluraliitica adottata 
da Teofrasto". 

64. Wyja�nienie zjawiska �niegu w De mundo wykracza poza zwykł� 
definicj�, a w ka�dym razie jest ono szczegółowsze ni� u Arystotelesa 
(Meteor. 347 b 23: �nieg tworzy si� na skutek ozi�bienia si� chmury). Etapem 
wyj�ciowym powstawania �niegu jest zg�szczona chmura, która zanim 
zamieni 
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si� w wod� i deszcz, podlega ozi�bieniu a nast�pnie rozpadowi. Analogiczne 
pogl�dy dotycz�ce powstawania �niegu odnajdujemy w syryjsko-arabskich 
fragmentach pism Teofrasta. 

65. Zjawisku zwanemu gradem ('��+) po�wi�cił Arystoteles sporo 
miejsca (Meteor. 1. 11-12). Pewne ró�nice w opisie powstawania gradu 
(wg autora De mundo z twardniej�cych Platków �niegu, wg Arystotelesa 
z kropel deszczu) przypisuje Strohm, s. 302, wpływowi Teofrasta. 

66. Podobna definicja znajduj�ca si� w Komentarzu Aratosa (127, 
s. 5 nn., Maas: & �� ���� ��������� �� �%� )�� 
*'%)� ������ �	- 
�%)� ���%��# 	�����%)� �� ������%� !��%�	�� ���)���� [...]), zda- 
niem Strohma, s. 303 n., wskazywałaby na zale�no�� obydwu autorów 
od Teofrasta. 

67. W owym „drugim znaczeniu" ���*� nie nale�y upatrywa� wpływu 
doktryny stoickiej. 5��*� oznacza, tu (co stwierdzi� mo�na porównuj�c 
z Aryst. De motu anim. 10) energi�, ruch, sił�. Tym mniej prawdopodobna 
jest hipoteza Heinza (Die Lehre vom Logos, s. 176, nota 1), który w ���*� 
widzi reminiscencj� ��!%� ��������%�. 

68. Powy�sze rozró�nienie: wiatr—powiew (���(�—"�) nie wyst�- 
puje w Meteor. Arystotelesa i wydaje si� charakteryzowa� Teofrasta (De 
ventis, 5, 381, 41 n.). 

69. Wobec dokonanego wy�ej podziału na wiatry i powiewy (394 
a 12 n.)5 wymienione w 394 b 14 55 zjawiska powinny by� zaliczone da 
powiewów, nie za� do wiatrów. Jedynie j�zyk arme�ski (zob. Lorimer, 
s. 20 nn.) wydaje si� wskazywa� na *� � oryginału. Prawdopodobnie 
słuszne jest przypuszczenie Reale, s. 226, i� rozró�nienie to nie przedsta- 
wiało dla autora szczególnej wagi. 

70. Wg Arystotelesa 	���,�� pojawia si� zawsze razem z błyskawicami 
i grzmotami (Meteor. II, 9, 369 a 19; III, l, 370 b 8; itp.). Teofrast zna 
go tak�e, chocia� brakuje tej nazwy w De vent. 34. 

71. Capelle utrzymuje, i� Arystoteles nie znał systemu dwunastu gwiazd. 
St�d te� dwunastopromienna ró�a wiatrów w De mundo podobnie jak u Sen. 
(Quaest. nat. 5, 6) i Plin. (Nat. hist. 2, 119) wywodzi si� wprost lub przy- 
najmniej po�rednio od Pozydoniusza. Tymczasem A. Rehm w funda- 
mentalnej pracy Griechhche Windrosen, Munchen 1916, zwł. s. 48, wykazał, 
i� dwunastopromienna ró�a wiatrów jest przynajmniej wirtualnie obecna 
w Meteor, II, 6. Obecnie przyjmuje si� coraz cz��ciej, i� ró�a wiatrów 
u Arystotelesa nale�ała do kategorii dwunastopromiennych (During, 
s 392): 
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72. Podział wiatrów na wiej�ce w linii prostej oraz zmieniaj�ce kieru- 
nek spotykamy w Meteor. (II, 6, 364 b 12 n.: & �� ����� �������� 
��� )���). Kolejnym kryterium podziału jest pora ich wyst�powania. 
Szczególnie znane w staro�ytno�ci były tzw. etezje, czyli gwałtowne wiatry 
wyst�puj�ce w porze letniej. Powodowały je obszary wysokiego ci�nienia 
zalegaj�ce �rodkow� cz��� Morza �ródziemnego (por. Rehm, Etesiai, 
RE, VI, l, 1907, 713 nn.). 

73. Zwi�zek owych wiosennych wiatrów (zwanych etezjami słabymi: 
Aryst. Meteor. II, 6, 362 a 23) z faktem przylotu ptaków potwierdza si� 
we współczesnych obserwacjach. 

74. Powy�sza definicja grzmotu ró�ni si� od podanej przez Arystote- 
lesa (Meteor. II, 9, 369 a 25 nn.). Stagiryta uznawał bowiem, i� odgłosy 
w chmurach powoduje wiatr (���*�), nie za� piorun przedzieraj�cy 
si� przez ich warstw�. Teofrast podawał siedem sposobów powstawania 
grzmotów i przynajmniej niektóre z nich ł�czył z nazwiskami poprzedni- 
ków (Steinmetz, s. 185). Strohm, s. 309, zauwa�a, i� definicji podanej 
przez autora odpowiada szósta z przekładu arabsko-syryjskiego. 

75. Słynny podział zjawisk meteorologicznych na rzeczywiste i pozorne 
('�'��,���, �&'*�������) przypisuje Capelle, s. 547, Pozydoniuszowi. 
Dokładniejsze badania nad pogl�dami meteorologicznymi Teofrasta wy- 
kazały w jego pismach istnienie powy�szego podziału, który najprawdo- 
podobniej nale�y odnosi� do Arystotelesa (Steinmetz, s. 198 n.). 
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76. Powy�sz� definicj� t�czy przypisuje Diogenes Laertios (VII, 152: 
 � 5o�et�ovto� ,����) Pozydoniuszowi. Na podstawie tego m. in. faktu 
Capelle, s. 548, utrzymywał, i� autorem De mundo jest Pozydoniusz. Istotnie 
sprawa byłaby przynajmniej w tym miejscu oczywista, gdyby nie to, i� 
Areios Didymos, przytaczaj�c t� sam� definicj� informuje, �e pochodzi 
ona od Arystotelesa (Fr. 14, Diels, Dox. Graeci, 455, s. 14-16). Steinmetz, 
s. 329 nn., dostrzega w omawianej definicji cechy Teofrasta (�� �	,�� 
�%���, �a� �%�� ) i konkluduje wraz ze Strohmem, i� Ar. Did. uzupełniał 
arystotelesowsk� meteorologi� elementami przej�tymi od Teofrasta (por. 
jeszcze Strohm, s. 312 n.). 

77. ���$�%� — smuga, czyli zjawisko podobne do t�czy, ale o kształcie 
prostym (Sen., Quaest. nat., 1. 9. 1: „nihil aliud quam imperfecti arcus"). 

78. �� � — zjawisko to polega na rozszczepianiu i załamywaniu si� 
�wiatła ciał niebieskich (Arist. Meteor. III, 2,371 b 24), głównie Sło�ca i 
Ksi��yca, w atmosferze. Wg Teofrasta (przekład arabski) �� � jest 
zjawiskiem mieszanym, tj. ��'���,��� zarazem, jak i �" *�������. 

79. �	�� — łac. fulgor. Termin ten nie znajduje si� w zachowanych 
pismach Arystotelesa. Poniewa� jednak był w u�yciu u presokratyków, 
dokładniej u Empedoklesa, st�d nie mo�na zaprzeczy� (jak to czyni Strohm, 
s. 314) mo�liwo�ci u�ycia go przez Arystotelesa. Zreszt� wyst�puje w przy- 
pisywanym Arystotelesowi dziełku De sens. (2, 437 b 27). Rzecz charakte- 
rystyczna, i� Arystoteles w Meteor. I, 4 upatruje w wyziewach fundament 
wszelkich zjawisk meteorologicznych. Tymczasem nasz autor nawi�zuje 
w tym wzgl�dzie do Teofrasta (por. De igne, 1; Sen. Quaest. nat. 1, 1, 5), 
mówi�c o powietrzu podlegaj�cym ci�nieniu i wywołuj�cym w rezultacie- 
wyładowania atmosferyczne. Nie istnieje jednak pomi�dzy tymi dwiema 
opiniami sprzeczno��, poniewa� w nast�pnym rozdziale Meteor. Stagiryta, 
utrzymuj�c nadal przekonanie o wyziewach jako fundamencie istnienia 
zjawisk meteorologicznych, mówi o powietrzu, które na skutek sprz��enia 
powoduje wyładowania atmosferyczne. 

80. Powy�szy podział odnajdujemy tak�e u Seneki (Quaest. nat. I, 15, 
2): „quaedam praeceps eunt similia prosilientibus stellis, gttaedam certo loco 
permarunt". 

81. Komety były najcz��ciej omawianymi zjawiskami meteorologicz- 
nymi w staro�ytno�ci. Fundamentem teorii komet były pogl�dy Arysto- 
telesa z Meteor, 1, 6-7. 

82. Informowanie o istniej�cych uprzednio pogl�dach nale�y do cha- 
rakterystycznych cech arystotelesowskiego przedstawiania zjawisk geo- 
oraz astrofizycznych (por. De coelo I, 3, 270 b 13; II 12 292 a 7 nn.). 
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84. Olbrzymi materiał zgromadzony przez nauki przyrodnicze uległ 
w pó�niejszym czasie, tj. zwłaszcza w okresie aleksandryjskim, silnym 
wpływom paradoksografii. Dotkn�ło to szczególnie opisy 
odznaczaj�cych si� niezwykłymi wła�ciwo�ciami �ródeł (por. Ovid., 
Metam., 308 nn.; Plin., Nat. hist., III, 20 nn.). 

85. Autor podzielił zatem trz�sienia ziemi na dwie grupy: 
wstrz�saj�ce powierzchni� bez wywoływania w niej zmian, oraz te, 
które tworz� zmiany. Schematycznie: 

 

Podobny opis znajdujemy u Joan. Lyd., De ostentits, 53 p   107 n. St�d 
hipoteza o wspólnym �ródle  (Pozydoniusz?), z którego miał zaczerpn�� 
autor traktatu oraz Joanes Lydos (Capelle, s. 550 n., Lorimer, s. 53 nn 
i in.). Hipoteza nie wydaje si� słuszna z kilku powodów: 
   a) Sam Lorimer. s. 16, zauwa�a, i� pierwszy podział (podług kierunku 
wstrz�sów), wzmiankowany w De mundo oraz u Joan. Lyd., znajduje si� 
tak�e u Aryst. (Meteor., II, 8   368 b 22 nn.). Tak�e i drugie kryterium 
podziału (wg skutków) odnajdujemy przynajmniej implicite u Arystotelesa 
(Meteor., II, 8, 368 a 32, b 23). 

b) $����� wymienia Aryst. (Meteor. II, 8, 368 b 25 nn.), Strabon za� 
(IV, 1, 7) informacje, jakie posiada o tego rodzaju trz�sieniach, przypi- 
suje otwarcie Arystotelesowi. 

c) /+����� — wyra�enie to wyst�puje u Teofrasta (przekł. syryjsko- 
-arabski). U tego samego autora znajdujemy ponadto informacje o po- 
wstawaniu nowych �ródeł na skutek trz�sienia  (por. Sen.,  Quaest. nat. 
III, 11,2: „in Coryco monte, in quo post terrarum tremorem nota visfontium emersit") 

83. Tak wi�c na skutek  wzajemnego wymieszania si� wiatru,  ognia 
i wody powstaj� dym, wulkany oraz ciepłe �ródła wg schematu: 



 242 

Zreszt� zjawisko wytryskiwania wód wydaje si� znane równie� 
Arystotelesowi (Meteor., II, 8, 368 a 26 n.). 

86. Zagłada miast Helike i Bura (373 p.n.e.) stanowiła w literaturze 
orzyklad nieprzewidzianego działania niszczycielskich sił natury (Meteor., 
II, 8, 368 b 6 nn.). 

87. Uzale�nienie zjawiska przypływów morskich od ruchu Ksi��yca 
(De mundo 4, 396 a 27 nn.) uznano za rys wybitnie pozydoniuszowski 
(Capelle, 551 n.). Zale�no�� ta (po raz pierwszy zauwa�ona przez wspo- 
mnianego wy�ej podró�nika Piteasza) mogła by� jednak znana równie� 
Arystotelesowi. Tak�e i Teofrast mówi o zwi�zku przypływów z ruchem 
ciał niebieskich (De caus. plant. II, 19, 4). 

88. Przekonanie o wieczno�ci �wiata jest charakterystyczne dla Ary- 
stotelesa (�!	���%� �� ,���%�' — De coelo 270 a 13; 284 a 13; Phys. 192 
a 28 i in.). Zwi�zek powy�szego fragmentu De mundo z pogl�dami Arysto- 
telesa jest oczywisty: 	��� �'��!�� �%� ��%� !�!����� "�� )%�$ "�)$2
34�, 
�� �	��%� !	����� �� ,�%���, ����� �	��� �% ��� [...J Meteor. I, 14, 
352 b 16 n., por. I, 14, 352 a 17 n.). Wpływ stoików — jak to sugeruje 
Capelle, s. 551, mo�na by co najwy�ej dostrzega� we wzmiance o zmie- 
szaniu elementów, chocia� idea ta nie jest obca presokratykom (np. Empe- 
doklesowi). Znajduje si� tak�e w dziełach medycznych (por. Galen, in. 
Hipp. De nat. kom., CMGV, 9, 1). 

89. Niezniszczalno�� �wiata —jak wyja�niono w rozdziale poprzednim — 
wynika z wzajemnego oddziaływania na siebie przeciwstawnych elementów. 
To wła�nie mo�e wydawa� si� komu� sprzeczne. Wzajemne bowiem od- 
działywanie przeciwie�stw winno powodowa� nieustanne powstawanie 
i gini�cie, nie za� nieustanne trwanie. Tak sformułowana trudno�� rozpo- 
czyna rozdział V. Wyja�nia w nim autor, i� przeciwie�stwa bynajmniej 
nie powoduj� ustawicznego unicestwiania i rodzenia na nowo, poniewa� 
osi�gaj� przedziwn� harmoni� na wy�szym poziomie. Wszech�wiat jako 
cało�� jest wła�nie tym miejscem, w którym dochodzi do harmonii prze- 
ciwie�stw. 

90. Por. Aryst. Pol. II, 2, 1261 a 23 nn.: „[...] składa si� ono [miasto] 
nie tylko z wielu, lecz tak�e z ró�nych ludzi [...]; tak jak zwierz� składa 
si� z duszy i ciała, dusza za� z rozumu i pop�dów, rodzina z m��a i �ony, 
maj�tek z wła�ciciela i niewolnika, tak te� miasto składa si� z tych wszy- 
stkich elementów" (por. Pol., III, 4, 1277 a 5 nn.). Maguire, s. 134, uwa�a, 
i� autor przejawia w tym miejscu znajomo�� pogl�dów Platona dotycz�cych 
owej nierówno�ci stanów (Resp. 308 c). 

91. Przekonanie, i� sztuka na�laduje natur�, nale�ało do najpłodniej- 
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szych motywów sofistyki. Podj�te zostało przez Akademi� (Plat., Leg. X, 
88 e nn. oraz Arist., Protr. fr. 11, Ross): „W rzeczywisto�ci bowiem nie 
natura na�laduje sztuk�, lecz sztuka natur�, słu�y i uzupełnia jej niedosko- 
nało�ci". Doda� jeszcze warto, i� prawie identyczn� wypowied� jak 
w De mundo na temat sztuki na�laduj�cej natur�, odnajdujemy w Meteor., 
I, 3, 381 b 3. Strohm, s. 325, I, s�dzi, i� jest to zupełnie przypadkowe 
podobie�stwo. 

92. Polifonia w naszym znaczeniu była w staro�ytno�ci zupełnie nie- 
znana. Wyra�enie ��%��, wyst�puj�ce najpierw w kontek�cie wiadomo�ci 
z zakresu muzyki, zostaje nast�pnie odniesione do zjawisk zachodz�cych 
we wszech�wiecie (b 25), w ko�cu zastosowane do dziedziny teologii (399 
a 12 nn.). 

93. Nauka o harmonii przeciwie�stw, zapocz�tkowana przez Heraklita 
i pitagorejczyków, znalazła zastosowanie oprócz kosmologii i ontologii 
tak�e w dziedzinie medycyny (por. Ps.-Hippocr., De victu). Pewne podo- 
bie�stwa pomi�dzy omawianym rozdziałem a pismem Filona, Quis rerum 
dimnarum haeres, posłu�yły Goodenoughowi, s. 160, do sformułowania 
do�� wyszukanej tezy: Filon i autor De mundo korzystali z jednego �ródła 
o tendencjach heraklitejskich. Pismo to zostało poprawione przez pery- 
patetyków i neopitagorejczyków. Z pierwszego korzystał autor De mundo, 
z drugiego — Filon. 

94. Heraclit, fr. 10, Diels-Kranz (I, 152 n.). 
95. Wg autora ������ jest dziełem Boga. St�d prawie bezpo�rednio 

znajdujemy wzmiank� o ������ przenikaj�cej wszystko, co istnieje. O mocy 
bo�ej obszernie b�dzie mowa w r. VI. 

96. Autor zdaje si� mie� w pami�ci mow� Eryksimachosa (Plat., Symp. 
186 d): zadaniem lekarza jest �������� (ciepło, zimno, gorzko��, słod- 
ko��) w ciele ludzkim doprowadzi� do zgody. 

97. Ta sama my�l powtarza si� pó�niej w obrazie zwornika 
podtrzymuj�cego cał� konstrukcj� (399 b 29 nn.). 

98. Zdanie: )
 ���	� )��� ��	%� 	���%� 	���%� �*���� wyra�a 
zasad� równowagi sił we wszech�wiecie (/�%�)���), któr� gwarantuje 
równowaga poszczególnych elementów w kosmosie (/�%�%���). Koncepcja 
wyra�nie pitagorejska (Diog. Laert., VIII, 26) przej�ta przez Platona 
(Gorg., 507 e 508 a) oraz Arystotelesa (Meteor., I, 3, 340 a 3-8). Por. tak�e: 
De motu anim., 3, 699 a 34 n. 

99. Rozpoczyna si� tzw. laudatio mundi (a� do 397 b 2). Jej znaczenie 
nie wyczerpuje si� bynajmniej w obr�bie retoryki, gdy� przymioty nada- 
wane �wiatu sugeruj� do�� wyra�nie podtekst filozoficzny. 
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100. Fragment rozpoczyna si� od sformułowa� o tendencjach wyra�nie 
perypatetyckich: Arist., De gen. corr., II, 10, 336 b 10 nn.: „wszystkie 
rzeczy posiadaj� własn� miar� �ycia i trwania, i tym wła�nie ró�ni� si� 
mi�dzy sob�. Dla wszystkich istnieje pewien porz�dek; czas �ycia i trwania 
posiada okre�lon� miar�, nie dla wszystkich jednakow�, lecz jedne [maj�] 
krótsz�, inne dłu�sz�". Zmiany gwarantuj� trwanie. To ostatnie byłoby 
tylko wówczas zagro�one, gdyby nast�piło zniszczenie wszystkich cz��ci 
równocze�nie. Podobna perypatetycka tendencja u Filona, De aeter. mundi, 
s. 43-149. 

101. Wyja�niwszy uprzednio, w jaki sposób równowaga elementów 
utrzymuje wszech�wiat w istnieniu, autor poucza z kolei, w jaki sposób 
byty indywidualne przyczyniaj� si� do harmonii w �wiecie: powstawanie - 
-narodziny jednych zast�puj� gini�cie-�mier� innych. Por. Arist., De gen. 
corr., II, 10, 336 b 29 n. 

102. ��,��%��� ������ jednoznacznie okre�la zamierzenia autora. 
Pragnie on mianowicie przedstawi� skrót wiadomo�ci dotycz�cych wszech- 
�wiata. Wyra�enia: ��,��%����, ��,��%��� ������, �� ��,��%��, 	�� 
��,�� � charakteryzuj� rodzaj literacki znany w staro�ytno�ci pod nazw� 
epitome (streszczenie). 

103. W sformułowaniu �)������& ��� dostrzegali niektórzy (Gapelle, 
s. 556) charakterystyczny rys filozofii stoickiej (por. Plut., Stoic. repugn. 
1035 b). W rzeczywisto�ci powy�szy zwrot nie jest bynajmniej obcy innym 
szkołom: por. Plat., Georg. 508 a, zwłaszcza Arist., De anima 410 b 11 n, 
411 b 6, itp. 

 104. Starannie (�� ���$���) opracowywane były dzieła egzoteryczne. 
105. Znamienn� cech� Arystotelesa jest uznawanie tego, co przyjmuje 

si� zawsze i powszechnie za punkt wyj�cia. Taki sposób post�powania 
wyja�nia Stagiryta nast�puj�co (por. m. in. Met., IX, 8, 1074 b l nn.): 
Człowiek istnieje od wieków i co jaki� czas, cyklicznie, ulega katastrofie, 
w czasie której traci niemal wszelk� kultur� i nabyt� z wielkim mozołem 
wiedz�. Stopniowo odzyskuje jednak na nowo cał� sw� wiedz�. Wiara 
w istnienie Boga nale�y do tych nielicznych wła�ciwo�ci człowieka, których 
nie traci on nawet w�ród najwi�kszych kataklizmów. Capelle, s. 556 
w omawianym twierdzeniu autora De mundo dostrzega stoick� koncepcj� 
"consensus gentium", chocia� wiadomo, i� jest to doktryna arystotelesowska 
(AN 1172 b 36), a stoicy przej�li j� wła�nie od Stagiryty. 

106. Autor nawi�zuje w ten sposób do poprzedniego rozdziału, w któ- 
rym omawiał harmoni� i Jad panuj�cy we wszech�wiecie. Nieustanne 
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trwanie �wiata ma sw� przyczyn� w Bogu (por. paralelny tekst u Plat., 
Leg. X, 903 b). 

107. Filozofowie utrzymuj�cy, �e wszystko jest pełne bogów, po cz��ci 
mylili si�, po cz��ci rozumowali poprawnie. Nie jest bowiem prawd�, 
i� wszystko jest pełne bogów, Bóg jest bowiem transcendentny, ale prawd� 
jest, i� wszystko pełne jest mocy Bo�ej. W ten sposób wyja�niona zostaje 
relacja: Bóg — �wiat. Bóg jest niematerialny, �wiat za� materialny, i dla- 
tego Bóg nie mo�e by� we wszech�wiecie; we wszech�wiecie jest natomiast 
moc Bo�a. 

108. Bóg nazywany jest tak�e Rodzicem (!��	� �), poniewa� jest 
przyczyn� powstawania wszystkiego. Warto zauwa�y�, i� ten fragment 
zapowiada tre�� rozdziału VII, w którym tematycznie i systematycznie 
wyja�niane s� liczne imiona jednego Boga. 

109. Bóg jest Zachowawc� (� �&�), poniewa� wszystko utrzymuje w 
istnieniu i jest gwarantem wieczno�ci �wiata. 

110. Festugiere, s. 513, dostrzega w powy�szym sformułowaniu kon- 
cepcj� opatrzno�ci w uj�ciu stoików (5���%�). Tymczasem bardzo po- 
dobny tekst znajduje si� ju� u Platona (Leg. X, 903 b). Por. jeszcze Ksenoph., 
Mm. IV, 3. 

111. Hom. Il. I, 499. 
112. Wspomniany Festugiere, s. 414, utrzymuje, i� powy�szy fragment 

traktatu zapowiada, cho� jeszcze nie�miało, dualizm pó�niejszej gnozy. 
Tendencja przeciwstawiania Boga �wiatu nale�y bowiem do fundamen- 
talnych tez dualizmu gnostyckiego. Festugiere pomija jednak — jak si� 
wydaje — bardzo wa�ny aspekt porównania. Ró�nica pomi�dzy najni�- 
szym stworzeniem a Wielkim Królem, odpowiadaj�ca z kolei ró�nicy 
pomi�dzy Wielkim Królem a Bogiem, nie jest w gruncie rzeczy niesko�- 
czona, poniewa� zarówno Król, jak i najni�sze stworzenie s� lud�mi. 

113. Dokonawszy starannego rozró�nienia pomi�dzy %)�� a ������ 
�%���%" (397 b 19), autor nieco dalej nazywa Boga — ������. Sprzeczno�� 
jest pozorna, gdy� Bóg jako �ródło mocy mo�e by� — zgodnie zreszt� 
ze stanowiskiem autora wyra�onym w r. VII. — nazywany �*���+, tym 
bardziej, i� wzmianka �� %"��, ���)�	�� odró�nia �*���+ pozostaj�c� 
w niebie od tej, która rozprzestrzenia si� we wszech�wiecie. 

114. Troska o tego rodzaju przedmioty, niezb�dne w podró�y, 
pozostawiana była niewolnikom (Plat., Theat., 175 e). 

115. Czas tera�niejszy: ���%����� sugeruje, i� autor pisze w okresie, 
kiedy istniało jeszcze pa�stwo perskie. Zeller, s. 409, widzi tutaj zr�czno�� 
fałszerza, który stara si� wywoła� u czytelnika wra�enie, i� traktat powstał 
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przed wst�pieniem Aleksandra na tron. Temu samemu celowi słu�y� ma 
wymienienie imion Kambizesa, Kserksesa i Dariusza (398 a 11; 398 b 4), 
tj. tych władców, o których rzeczywi�cie mógł Arystoteles mówi� w czasie 
przeszłym. Oczywi�cie, powy�sze wyja�nienie staje si� zbyteczne, o ile 
przyjmiemy i� traktat jest dziełem Arystotelesa. 

116. Wyra�enie �������� �� ���� posłu�yło do wysuni�cia tezy, jakoby 
traktat został napisany dopiero w czasach Domicjana. Achemenidzi — 
twierdzi Bolchert, s. 91 n. — w przeciwie�stwie do faraonów — nie przy- 
pisywali sobie godno�ci boskiej (niemniej u Ajschylosa, Pers., 643 czytamy: 
5����� B%)��!��& ����). Tak�e i hellenistyczni władcy nie ro�cili sobie 
pretensji do takiego tytułu. Dopiero Domicjan za��dał dla siebie tytułu: 
dominus et deus (por. Victor. Gaes. XI, 2: „se dominum deumque dici 
coegit"), 

117. Porównanie Boga do Wielkiego Króla zawiera pewne elementy, 
które mogłyby spowodowa� jego niewła�ciwe rozumienie. Wielki Król 
posługuje si� liczn� słu�b� spełniaj�c� jego rozkazy. Autor po�piesza zatem 
wyja�ni�» i� Bóg, któremu obca jest wszelka ������� �miertelnych, nie 
potrzebuje jakichkolwiek po�redników pomagaj�cych w rz�dzeniu �wiatem. 
N.B. koncepcja zupełnie przeciwstawna pogl�dom platoników. 

118. Tradycyjnie przyj�t� lekcj� ��!�%�	'�%� poprawia Lorimer, s. 61 
nn,, na podstawie przekładu Apulejusza na: ��'�%�	'��. 

119. Trudno stwierdzi�, o jakie urz�dzenie tutaj idzie. Wilamowitz, 
s. 131, s�dzi, i� autor traktatu ma na my�li urz�dzenie, którego działanie 
polega na rozlu�nieniu napi�tej liny (�'�$��� od �'�+��� — „rozlu- 
�nia�"). Furley, s. 391, widzi we wspomnianym urz�dzeniu pewien rodzaj 
katapult. Zwa�ywszy, i� ma to by� przyrz�d wykonuj�cy liczne i ró�ne 
czynno�ci dzi�ki jednemu poruszeniu linki, urz�dzenie balistyczne nie 
wydaje si� wchodzi� w rachub�. Tak czy inaczej najwa�niejsze w obrazie 
jest to, i� za pomoc� jednego poruszenia linki wykonywane s� ró�ne i liczne 
czynno�ci. W ten wła�nie sposób Bóg jednym poruszeniem wprawia w ruch 
wszystko, co istnieje. 

120. Por. Arist., De mot. anim., 7, 701 b l nn.; Dr gen. anim., II, l, 734 
b 9 nn.; II, 5, 741 b 9. Jak wida�, Arystoteles nierzadko korzystał z tego 
rodzaju porówna�. 

121. Zamiast �� �!!%)�, kodex Z (paryski) ma �� %�%*� (Apul., per 
proclive). Sens wypowiedzi jest mniej wi�cej taki: ró�ne ciała, zanim rozpo- 
cz�ły ruch odpowiadaj�cy ich naturze, znajdowały si� razem. Por. Plat., 
Tim., 52 e-53 a. Podobn� my�l znajdujemy u Plut., De Pyth. or., 404 f, 
który wyja�nia, i� boski duch wchodz�c w ludzkie medium, tj. dusz� Pytii, 
stosuje si� do jej indywidualnych wła�ciwo�ci: „nie mo�na bowiem u�ywa� 
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naczynia wbrew jego naturalnemu przeznaczeniu" ani te� „obraca� waka 
jak kuli, albo sto�ka jak kostki". Lorimer, s. 63 n., utrzymuje, i� obrazy 
wykorzystane w tym miejscu stanowi� refleks dyskusji stoików na t�tna* 
wzajemnej zale�no�ci pomi�dzy fatum a wolno�ci� człowieka. 

122. &�� �� ���%� — wyra�enie wła�ciwe archaicznej epice (fl. VI 
511; Hes., Erga, 525; Theog., 66). 

123. Działanie Bo�e jest jedno, natomiast reakcja ró�na, w zale�no�ci 
od natury bytów podlegaj�cych temu działaniu. W ten sposób tłumaczy 
autor trudno��, która pojawia si� przy zestawianiu prostego i pojedynczego 
działania Boga z ró�norodno�ci� działa� i bytów przygodnych. 

124. Autor powtarza opini� Eudoksosa na temat okresów czasu, w jakich 
poszczególne planety dokonuj� swego pełnego obrotu po orbicie. Eudo- 
ksos — jak wiadomo — nale�ał do najwybitniejszych osobisto�ci Akademii 
w momencie, gdy rozpoczynał tam studia Arystoteles (Platon odbywał 
wówczas drug� podró� na Sycyli�). 

125. Obraz gwiazd, które „�piewaj� i ta�cz�", znany był w tradycji 
filozoficznej. Pitagorejczycy uczyli o muzyce, któr� powoduj� harmonijnie 
obracaj�ce si� ciała niebieskie. Arystoteles znał ten pogl�d, chocia� go 
nie podzielał (De coelo, II, 9 passim). 

126. Plato�ska koncepcja u podstaw: Gorg., 508 a: �% ��%� �%*�% ����%� 
��%����, %)� ��%���� %)�	 ��%����. 

127. Obraz „ta�cz�cych i �piewaj�cych" gwiazd nasuwa z kolei po- 
równanie Boga, kieruj�cego wszystkim, do przewodnika chóru. Porówna- 
nie jeszcze raz podkre�la ró�norodno�� zjawisk i jedyno�� przyczyny. 

128. Sens powy�szych zda� jest nast�puj�cy: Sło�ce wykonuje podwójny 
ruch; rezultatem pierwszego jest dzie� i noc oraz zjawiska z nimi zwi�zane; 
ruchowi drugiemu zawdzi�czamy istnienie czterech pór roku i wszystkie 
zjawiska, które s� im wła�ciwe. 

129. Reale, s. 264, uwa�a i� w powy�szych szczegółach ujawnia .si� 
zmysł dydaktyczny autora traktatu. Poniewa� ma przed sob� króla i wodza, 
bardzo ch�tnie korzysta z przykładów zaczerpni�tych z �ycia wojskowego. 

130. Analogiczn� koncepcj� wyraził Ksenofont w Mem. IV, 3, 14, 
tak�e Platon, Phaedr., 250 d 3; Leg., 897 d 10. Motyw ���%� bardzo cz�sto 
wyst�puje w literaturze filozoficznej wraz z uzupełnieniem: ��!%�� �%��. 

131. Empedokles, fr. 21, 9-11, Diels-Kranz. Łatwo zauwa�y� mno��ce 
si� cytaty z dawnych filozofów i poetów. Strohm, s. 345, dopatruje si� 
w tym znamiennej dla Plutarcha tendencji powoływania si� na powag� 
dawniejszych filozofów B,��� ���%� ��%��!%� �� �%���� byli dla� 
rzeczywi�cie najwy�szym autorytetem w dziedzinie religii (por. De def. 
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or. 436 d). Warto jeszcze wspomnie�, i� Arystoteles przytacza to zdanie 
Empedoklesa w Met., II, 4, 1000 a 29 nn. 

132. Dwa kolejne porównania wyja�niaj� natur� zwi�zku pomi�dzy 
Bogiem a �wiatem. Pierwsze z nich, mówi�ce o Bogu jako zworniku w wiel- 
kiej konstrukcji �wiata, przekazuj� tak�e inni staro�ytni pisarze (Auso- 
niusz, De ratione libera, Opuscula, s. 94 n., Peiper). Strohm, s. 346, podziela 
pogl�d, i� powy�sze porównanie nie wywodzi si� ze �rodowiska stoików, 
ak raczej ujawnia koncepcj� transcendentnego Boga Perypatu. 

133. Wilamowitz, s. 132, słusznie zauwa�a, i� w celu zniszczenia por- 
tretu Fidiasza niekoniecznie musiałoby si� niszczy� tarcz�, tym bardziej 
pos�g (zajmował niewiele miejsca na płaskorze�bie wyobra�aj�cej bitw� 
Amazonek). Opowiadanie wymy�lone zostało dla celów czysto dydaktycz- 
nych przez kogo�, kto nie miał mo�liwo�ci bezpo�redniego ogl�du dzieła. 
Podanie o autoportretach rze�biarzy powtarza si� cz�sto w staro�ytno�ci 
(por. Plut., Pericl. 31 : Cic. Tusc. I, 34; Orat. 234; i in.). 

134. Autor wskazuje, w którym miejscu porównanie „kuleje". Bóg jest 
zwornikiem �wiata, warunkiem jego istnienia, nie pozostaje jednak w cen- 
trum wszech�wiata, lecz wła�nie poza nim — w niebie. 

135. Słowo 
5($� 1 wg autora wywodzi si� od 
( 1. Etymologia niemo- 
�liwa do uwzgl�dnienia w przekładzie. 

136. "7�)��%� — ��%���& — etymologia trudna do uwzgl�dnienia 
w przekładzie. Capelle, powołuj�c si� na kilku autorów (Filon, Dt opif. 
mtmd,, 37; Cornut. 1), uznaje j� za typowo stoick�. W rzeczywisto�ci prze- 
kroczyła granice jednej szkoły (Strohm, s. 347). 

137. Hom. Od. VI, 42-45. 
138. Hom., Il. XV, 192. 
139. Wilamowitz, s. 132, informuje, i� powy�sze opowiadanie o ura- 

towaniu „pobo�nych" było znane w staro�ytno�ci (por. Sen., De benef. 
6, 37, l n.; tak�e Strab. 6, 2, 3). Autor traktatu podkre�la w ten sposób 
nic tylko zwi�zek �wiata z Bogiem, ale tak�e zwi�zek z nim ka�dego indy- 
widualnego bytu, zwłaszcza człowieka. Opowiadanie znajduje si� równie� 
w De mirab. ausc., 154. 

140. Termin ��' ����	�%� oznacza w Met. transcendencj� Boga. 
Wraz z gen. � ����&� �������� wyra�a ide� niematerialno�ci Istoty 
boskiej. 

141. Lorimer, s. 114 n., proponuje zamiast ���%� czyta� �%�%(�	��)�. 
W istocie, kolon �� 0���$� � ���%� zaskakuje nieco czytelnika przerywaj�c 
seri� rzeczowników konkretnych. Gała argumentacja jednak napotyka 
zasadnicz� trudno�� — jednoznacznie opowiadaj�ce si� za ���%� �wiade- 
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ctwo przakazów. Maguire ka�e rozumie� ���%� w sensie neopitagorejskim: 
��
%'%� ���%� tzn. „król". 

142. Soph., Oedip. Tyr. 4 n. 
143. W powy�szym sformułowaniu: ��. � � %���� � ������� � dostrze- 

gaj� niektórzy (Heinze, Die Lehre tom Logos, s. 175, w pewnym sensie tak�e 
Wilamowitz, s. 132) stoick� koncepcj� ��!%� ��������%�. 

144. Horn., Od. VII, 116; 11, 590. 
145. Horn., Od. V, 64. 
146. Horn., Od. VII, 115, 11, 589. 
147. Por. Heraklit, fr. 11 (Diels-Kranz, vol. I, 153, 13 n.). 
148. Twierdzenie: jeden jest Bóg o wielu imionach (�#� ��  � 0
,5
- 

����� �����) odnajdujemy u Ajsch., Prom. 210, tak�e u Ksenof. Symp. 
VIII, 9. Lagrange utrzymuje, i� napisany przez �yda traktat, usiłuje 
podsun�� filozofii greckiej ide� monoteizmu. Trudno zgodzi� si� z t� in- 
terpretacj�, poniewa� autor traktatu uznaje najwyra�niej istnienie całej 
hierarchii bytów boskich. Oprócz Boga, boski jest �wiat, eter; tak�e i gwiazdy 
s� ciałami boskimi. Epitet: �%�)����%� jest wła�ciwy stylowi hymnicznemu 
(por. Hymny homeryckie, 1, 82: 5, 18 nn., orfickie, 2, 1; 10, 13; 11, 10 i in.). 

149. Autor sygnalizuje w ten sposób, i� zamierza w dalszym ci�gu 
rozpatrywa� zjawiska wyst�puj�ce w �wiecie w perspektywie teologicznej. 
Poniewa� �adne zjawisko nie mo�e powsta� bez Boga, st�d te� ka�de z nich 
dowodzi cho�by niedoskonale, nie tylko, �e Bóg jest, ale równie� kim jest. 

150. Reale, s. 270, wykazuje, i� powy�sza etymologia imienia C�)� 
.��+ znajduje si� ju� u Platona (Crat., 396 a b). Tym samym hipoteza 
o rzekomym wpływie stoików, zwłaszcza Chryzypa — jak chce wielu 
komentatorów — przestaje by� jedynym rozwi�zaniem. 

151. W tek�cie oryginalnym ��. Przekład zgodnie z sugesti� 
Wilamowitza, 2, s. 133. 

152. Powy�sze atrybuty autor zaczerpn�ł — o czym zreszt� sam in- 
formuje; 401 a 24; 401 a 27; 401 b 24 — z poetów, hymnów orfickich 
i Platona. Mówi� o działaniu Boga w atmosferze, na ziemi oraz w �yciu 
społecznym (rodzina, pa�stwo, go�cinno��, prawo, wojna). 

153. Autor przytacza hymn orficki (Orph., Fr. 21 a, Kern; wersja 
pó�niejsza tego samego hymnu, Orph., Fr. 168, Kern), dyskretnie zazna- 
czaj�c, i� nie we wszystkim (%) ����) zgadza si� z jego nauk�. Autor 
zgadza si� z orfikami, i� Bóg jest przyczyn� wszystkich rzeczy, ale nie 
identyfikuje go z nimi. Te bowiem nie s� Bogiem, lecz tylko dziełem Boga. 
Hymn posiada silne zabarwienie panteistyczne. 

154. W r. 1962 znaleziono w Derveni w pobli�u Tesalonik papirus 
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zawieraj�cy komentarz do powy�szego hymnu (Orph., Fr. 21 a, Kem). 
Oprócz De mundo i omawianego papirusu hymn nie zachował si� w �adnym 
innym dokumencie staro�ytnym. Szczegółowe badania odnalezionego tek- 
stu (Burkert) wykazały i� pochodzi on z pierwszej polowy IV w., a do- 
kładnie mówi�c powstał w kilka lat po r. 400. Hymn rozpowszechniony 
był w IV w.; jego znajomo�� przejawia tak�e Platon (Leg., IV 715 c). 
Je�li zatem autor De mundo przytacza ów hymn w pierwszej wersji, nie 
za� w pó�niejszej redakcji (Orph., Fr., 168, Kern), oznacza to, i� autorem 
nie mógł nim by� kto� �yj�cy w epoce hellenistycznej b�d� w epoce ce- 
sarstwa. 

155. Imi� Ananke (posta� z teogonii orfickiej: Orph., Fr. 54, 126, 162, 
Kern) wyprowadza autor od przymiotnika �����%� : %#�� �	 �� ��� 
6��!��� %)� ���% �� �	!���� ���� �%*�%� %�%��� ������%�. W ten sposób 
nawi�zuje do rozdziałów: VI, gdzie była mowa o niezwyci��onej ptzy- 
czynie wszystkiego, oraz IV, gdzie czytamy, i� moc Bo�a zmusiła (��!��- 
��) do zgody przeciwstawne sobie nawzajem elementy. Niektórzy 
(Lorimer, Bekker) przyjmuj� lekcj�: ������%� 

156. Heimarmene autor wyprowadza od ��%��� — „wi�za�": D����	�� 
�� �� )
 	3���� �� 6$/ ' ���� �� �*� �. W rzeczywisto�ci wywodzi 
si� od ����%�� — „przydzielam". Wyst�puje w teogonii orfickiej (Orph. 
Fr. 162, Kern). 

157. 5���%�	��� �� �� to ����������� ���� W rzeczywisto�ci 
wywodzi si� od ���� , nie za�, jak chce autor, od ))�($)
7� — 
„ogranicza�". 

158. Mojra — nale�y równie� do cz�sto wymienianych postaci w za- 
chowanych dokumentach orfickich. Wspomniany wy�ej papirus z Der- 
veni okre�la j� jako: „nieodwołalne postanowienia Zeusa dotycz�ce tego, 
co było, jest i b�dzie" (Reale, s. 275). Autor wyprowadza nazw� od ����- 
+��� — „podzieli�"; �%��� ��� �� )
5 ��������). 

159. Nemesis wyprowadza autor od czasownika �	��� — „przydzie- 
la�". W rzeczywisto�ci pochodzi od ��"�!%8
"
$ — „unosz� si� gniewem" 
i słu�y raczej na oznaczenie bo�ej pomsty �cigaj�cej ludzk� pych� (Euryp,, 
Orest., 1362; Phoen., 182). 

160. Jedna z najbardziej znanych postaci w teogonii orfickiej (por. 
Orph., Fr. 20, 54, 105, 162, Kern). Etymologia tym razem słuszna: 4���- 
����� �	 ��������%� #���� %(�� ��� ,*���. Czasownik ����������� 
wyra�a ide� niemo�liwo�ci ucieczki. 

161. 6�� �� ��# %(��. Raczej od ������  — „kieruj�" (por. Steph.: 
„Videtur certe indicare Jovem fatum sive constituisse, sive custodire''). 
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162. Autor nawi�zuje najwyra�niej do Plat., Resp. X, 617 c d, 620 d 
(mit o Erze). 

163. "6����� od ���	���� — „nie wraca�": 6��%�%� 	��� � 
�������� � 0&�)$ ������� ����, 

164. Termin Lachesis pochodzi wg autora od �&+��: ���� !� & ��� 

���� �	��� �&���. Forster, ad loc. wyprowadza rzeczownik �&��� od 
�&!��� — „ko�czy�"; Festugiere, s. 477, natomiast od ��'�� — „na- 
przód wyznacza�", „determinowa�". 

165. ?���  od ������� — „prz���". 
166. Wilamowitz, s. 134, zauwa�a, i� zako�czenie: �������� �	 

xal � ���%� nawi�zuje do typowego zako�czenia ba�ni i poda�: �� � �"- 
�%� ������%. Formuły tej nierzadko u�ywa Platon. 

167. Leg. IV, 715 e-716 a: � ��� [...] ��� ���. Leg. IV, 730 b: �� [...] ���. 
Autor traktatu ł�czy zatem dwie wypowiedzi Platona w jedn�, zmieniaj�c 
przy tym nieco sens. U Platona mianowicie zaimek �� odnosi si� do ������, 
w De mundo za� do ����. 


