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Do znamienitego

Radcy Dworu Jego Cesarskiej MoÊci,
Pana Johannesa Matthäusa Wackhera von Wackenfels[1],
szlachcica etc., Mecenasa Pisarzy i Filozofów,
mego Pana i Dobrodzieja
Poniewa˝ wiem doskonale, jak bardzo kochasz Nic, nie z powodu
marnoÊci ceny, lecz dla igraszki swawolnego wróbelka, najdowcipniejszej i zarazem najwdzi´czniejszej, ∏atwo mog´ przypuszczaç, ˝e
o tyle milszy i bardziej po˝àdany b´dzie dla ciebie podarek, o ile
bli˝szy Niczemu.
Czymkolwiek jest to, co podoba ci si´ przez przypomnienie Niczego, musi byç drobne i ma∏e, najpoÊledniejsze i najmniej trwa∏e,
a zatem – prawie nic. W naturze znajdujemy wiele takich rzeczy,
mo˝na wÊród nich wybieraç. PomyÊlisz zapewne o jednym z atomów Epikura[2]: lecz to jest po prostu Nic. Tyle zaÊ dosta∏eÊ ode
mnie ju˝ przedtem[3]. Przyjrzyjmy si´ wi´c elementom, czyli temu,
co w ka˝dej rzeczy jest najmniejsze[4].
Po pierwsze, nie Ênij o ziemi, to jest o skarbach mojego Archimedesa, który Ziemi´ rozdzieli∏ na ziarenka piasku i który w jednym ziarenku maku ma dziesi´ç tysi´cy py∏ków[5]. JeÊli bowiem zabior´ jedno ziarenko, ca∏kiem pomieszam mu rachunki liczb i dziesiàtków
tysi´cy. Co wi´cej, oko nie dostrzega kszta∏tu tego rodzaju czàsteczek,
a Archimedes go nie wyjawia. Nie ma zatem w nich niczego, co porusza∏oby umys∏ i budzi∏o t´sknot´ za rzeczà nieznanà. Poza tym py∏
jest czymÊ trwa∏ym, gdy˝ opanowuje stare, zu˝yte i spróchnia∏e belki,
zagnie˝d˝ajàc si´ w nich. JeÊli wi´c to dam, dam zbyt wiele.
Z kolei iskierki ognia, chocia˝ ma∏e i szybko znikajàce, nigdy nie
sà mniejsze od drobin, które odpryskujà od krzemieni, gdy je ude-
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rzamy, albo od okruchów ˝arzàcych si´ w´gli – odrzuci∏em je wraz
z py∏em. Tak wi´c piramidalne kszta∏ty, których nigdy nie widzia∏em,
pozostawiam Platonowi, aby z nich, wedle w∏asnego mniemania,
wznieca∏ ogieƒ[6]. Nale˝y przejÊç do elementów poÊrednich.
Móg∏bym ci podarowaç wiatr i dym, lecz te rzeczy si´ sprzedaje,
nie tylko w islandzkich workach[7], lecz tak˝e na kartach ksiàg, a nawet w rozmowie, gdy rzuca si´ s∏owa na wiatr – i to na ca∏ym Êwiecie. Wiatr i dym sà wi´c cenne i wiele mnie kosztujà. A b´dàc surowymi i bezkszta∏tnymi, nie nadajà si´ na temat rozmyÊlaƒ.
DotarliÊmy zatem do wody. Kropl´, która przylgn´∏a do naczynia,
Êwi´ci prorocy uwa˝ajà za rzecz najbardziej godnà pogardy[8]. Nasi
Niemcy tak˝e najmniej cenià kropelk´ wina, która po opró˝nieniu
pucharu stràcana jest na paznokieç i tam si´ trzymajàc, stoi dzi´ki
swemu ci´˝arowi. JeÊli ofiaruj´ t´ kropl´, z pewnoÊcià dam mniej
ni˝ ów Pers rozlewajàcy d∏onià Choaspes przed królem[9]. Zacniejszym te˝ darem jest kropla wina z paznokcia Niemca ni˝ obgryziony kawa∏eczek paznokcia W∏ocha, który zgrzyta z´bami i odmawia
choçby takiej odrobiny. Na koniec okràg∏y kszta∏t kropli obiecuje
rozwa˝ania o geometrii. Obawiam si´ jednak, ˝e i to b´dzie za du˝o dla ciebie, który tak zachwycasz si´ Niczym.
A gdybyÊmy przeszli do istot ˝ywych? Boj´ si´, byÊmy sów nie
wozili do Aten[10]. Niedawno bowiem widzia∏em u ciebie tomy znakomitych i rzadkich ksiàg tego autora, który wed∏ug dawnej szko∏y
Parmenidesa usunà∏ ruch, poniewa˝ ruch nie ma jednej cz´Êci skoƒczonej, mianowicie przesz∏ej[11]. Skoro w dziele tym pojawiajà si´
rozmaite dziwne stwory, nie sàdz´, by zabrak∏o w nim zwierzàtek
zadziwiajàco mizernych. Porzuçmy jednak domys∏y. Posiadasz åwiczenia do SubtelnoÊci Cardana Scaligera[12]. W çwiczeniu 194 pod
numerem 7 znajdziesz tam najmniejsze zwierz´, ˝yjàtko drà˝àce
pod skórà kanaliki jak królik nory. Ale i ono jest za du˝e. Skoro bowiem ˝yjàtko to potrafi si´ przemieszczaç, nie jest pozbawione ˝y-
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Cztery elementy – ziemia, woda, powietrze, ogieƒ – i niebiaƒski eter oraz
pi´ç odpowiadajàcych im bry∏ platoƒskich. Rycina z Harmonices mundi
libri V Keplera.
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cia. Dlaczego wi´c mia∏bym ci ofiarowaç ˝ycie, skoro wzbraniam si´
daç nieo˝ywionà kropl´? Chyba ˝e si´ spodziewasz, i˝ po rozci´ciu
trupa tej rozbójniczej bestii b´dzie mo˝na dokonaç nowych odkryç
– tym jednak niech si´ zajmuje pan Jessenius, uczony anatom[13].
RozmyÊlajàc niespokojnie o takich sprawach, przechodzi∏em
przez most[14], zak∏opotany swoim brakiem og∏ady, gdy˝ mia∏em
stanàç przed tobà bez noworocznego podarku, nie liczàc tego, ˝e
mylàc si´ ciàgle na tej samej strunie[15], raz po raz zjawia∏em si´
z Niczym. Nie udawa∏o mi si´ te˝ wpaÊç na pomys∏, có˝ takiego mog∏oby byç najbli˝sze Niczemu, nadajàc si´ jednoczeÊnie do b∏yskotliwych rozmyÊlaƒ. I wówczas szcz´Êliwy przypadek sprawi∏, ˝e pod
wp∏ywem zimna para skupi∏a si´ w Ênieg, którego drobinki spad∏y tu
i ówdzie na moje szaty – wszystkie szeÊciokàtne o kosmatych promieniach. Oto, s∏owo daj´, rzecz mniejsza od jakiejkolwiek kropli,
majàca jednak okreÊlony kszta∏t, oto noworoczny podarek najbardziej upragniony dla mi∏oÊnika Niczego i godny, by go ofiarowa∏ matematyk, co Nic nie ma i Niczego nie dostaje, bo prezent ten spad∏
z nieba i podobny jest do gwiazd.
Wróçmy do patrona, dopóki noworoczny podarek istnieje, gdy˝
pod wp∏ywem ciep∏a cia∏a mo˝e obróciç si´ w nicoÊç.
A oto i nazwa dana zrzàdzeniem losu! Jaka˝ radoÊç dla Wackhera, mi∏oÊnika Niczego! JeÊli bowiem zapytasz Niemca, co to jest
„Ênieg”, odpowie, ˝e Nic, je˝eli zna ∏acin´[16].
Przyjmij wi´c z pogodnym obliczem ten dodatek do Niczego i jeÊli jesteÊ rozsàdny, wstrzymaj oddech, byÊ znów nie otrzyma∏ niczego.
Teraz Sokrates powinien si´ wypowiedzieç o skoku pch∏y[17]. Zadajmy pytanie: dlaczego gdy zaczyna sypaç Ênieg, jego p∏atki, zanim
po∏àczà si´ w wi´ksze strz´pki, zawsze majà szeÊciokàtny kszta∏t,
z szeÊcioma promieniami kosmatymi jak piórka?
Niech si´ stàd lepiej zabiera Arystofanes, ten str´czyciel gminnej
pogardy i niewiedzy. Na có˝ mi Sokrates, temat jego komedii? Za-
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glàdam do Królewskiego Psalmisty, który chwalàc Boga, wspomina,
˝e daje On Ênieg jak we∏n´[18]; okreÊleniem tym, jeÊli si´ nie myl´,
opisuje owe kosmate promienie mojej Ênie˝ynki. Niewykluczone,
˝e gdy siedzia∏ zm´czony albo sta∏ wsparty na lasce, pilnujàc trzody,
ujrza∏ i obserwowa∏ Ênie˝ne gwiazdki, sp∏ywajàce na runo owiec
i tam osiadajàce.
Porzuçmy jednak ˝arty i przejdêmy do rzeczy. Poniewa˝ zawsze,
kiedy zaczyna padaç Ênieg, jego pierwsze elementy majà kszta∏t szeÊcioramiennej gwiazdy, musi wiàzaç si´ z tym okreÊlona przyczyna.
JeÊli bowiem dzieje si´ tak przez przypadek, dlaczego nie pojawiajà si´ chocia˝by pi´cio- czy siedmioramienne kszta∏ty, dlaczego ciàgle szeÊcioramienne? OczywiÊcie, dopóki pozostajà rozdzielone
i nie zmieszajà si´ i nie skupià za sprawà najró˝niejszych bodêców.
Kiedy niedawno rozmawia∏em o tym z pewnym cz∏owiekiem,
najpierw zgodziliÊmy si´, ˝e przyczyny nie nale˝y szukaç w materii,
lecz w czynniku sprawczym. Albowiem materià Êniegu jest para: gdy
powstaje ona z Ziemi, unoszona swoim ciep∏em, pozostaje ciàg∏a
i niemal p∏ynna, wi´c nie wyst´puje jako pojedyncze gwiazdki tego
rodzaju.
Móg∏byÊ zapytaç, skàd o tym wiem. Przecie˝ gdyby nawet tak by∏o, nie da∏oby si´ tego zaobserwowaç, poniewa˝ para jest przezroczysta. Odpowiadam: para powstaje przez rozpuszczenie podziemnej wilgoci, co wynika stàd, ˝e jest lekka i unosi si´ do góry.
W rozpuszczaniu zaÊ nie ma miejsca na kszta∏ty. To ma kszta∏t samo
z siebie, co samo przez si´ jest ograniczone, gdy˝ granice okreÊlajà
kszta∏t. Para, powstajàc z rozpuszczenia, jest rodzajem wilgoci i p∏ynie, czyli nie jest sama przez si´ ograniczona, nie zachowuje zatem
˝adnego kszta∏tu, dopóki nie skupi si´ w Ênieg albo kropl´ wody.
Skoro uznaliÊmy, ˝e przyczyna nadanego szeÊciokàtnego kszta∏tu
zale˝y od czynnika sprawczego, pozosta∏a do rozstrzygni´cia kwestia, czym jest ten czynnik sprawczy i jak dzia∏a. Czy jako forma
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przyrodzona, czy jako przyczyna sprawcza z zewnàtrz? Czy z koniecznoÊci materii tworzy kszta∏t szeÊciokàtny, czy ze swojej natury,
dla której wrodzone sà pierwotny wzór pi´kna zawarty w szeÊciokàcie albo znajomoÊç celu, do którego ten kszta∏t prowadzi?[19]
Aby znaleêç jasne odpowiedzi na te pytania, pos∏u˝my si´ przyk∏adami znanymi, lecz opisanymi w sposób geometryczny. Ta wycieczka wniesie bardzo wiele do naszego zagadnienia.
GdybyÊ zapyta∏ geometrów, w jakim porzàdku zbudowane sà
plastry pszczele, odpowiedzà, ˝e w porzàdku szeÊciokàtnym. Odpowiedê jest prosta – wystarczy przyjrzeç si´ otworom albo wejÊciom oraz bokom, z których uformowane sà plastry. Pojedynczà komórk´ plastra otacza bowiem szeÊç innych, a ka˝da para sàsiednich
komórek ∏àczy si´ poprzez jeden wspólny bok. Gdy jednak przyjrzysz si´ podstawom plastrów, przekonasz si´, ˝e ka˝da koƒczy si´
kàtem rozwartym, utworzonym przez trzy p∏aszczyzny. SzeÊç innych
rogów ∏àczy t´ podstaw´ (nazwij jà raczej kad∏ubem) z szeÊcioma
bokami jej komórki; trzy górne rogi sà trójboczne, tak jak najni˝szy
róg kad∏uba; trzy ni˝sze le˝àce poÊrodku – czworoboczne. Poza tym
nale˝y wziàç pod uwag´, ˝e porzàdek plastrów jest podwójny, gdy˝
wyjÊcia skierowane sà w przeciwne strony, tylne Êciany ∏àczà si´ ze
sobà i do siebie przylegajà, a rogi ka˝dego kad∏uba w jednym rz´dzie le˝à mi´dzy trzema rogami trzech kad∏ubów drugiego rz´du.
Zgodnie z tà zasadà ka˝da komórka ∏àczy si´ bokami nie tylko z szeÊcioma komórkami otaczajàcymi jà w tym samym rz´dzie, lecz tak˝e trzema p∏aszczyznami podstawy z trzema innymi komórkami
z przeciwleg∏ego rz´du. W ten sposób ka˝da pszczo∏a ma dziewi´ç
sàsiadek; od ka˝dej z nich dzieli jà jedna wspólna Êciana. P∏aszczyzny kad∏ubów sà zawsze trzy, wszystkie podobne do siebie, o kszta∏cie, który geometrzy nazywajà rombem[20].
Romby te sprawi∏y, ˝e zaczà∏em roztrzàsaç problem geometryczny, czy jakieÊ cia∏o podobne do pi´ciu bry∏ regularnych i do czter-

Plastry
pszczele

49

Cia∏a regularne
romboidalne

Kepler sklad

2/11/13

6:26 PM

Page 50

Noworoczny podarek

50

nastu bry∏ Archimedesa[21] mo˝e sk∏adaç si´ z samych rombów.
Znalaz∏em dwa cia∏a, z których jedno jest zbli˝one do szeÊcianu
i oÊmioÊcianu, drugie do dwunastoÊcianu i dwudziestoÊcianu (szeÊcian móg∏by byç trzecim cia∏em, zbli˝ony do dwóch czworoÊcianów razem po∏àczonych). Pierwsze cia∏o jest ograniczone dwunastoma rombami, drugie – trzydziestoma[22]. Pierwsze ma jednak t´
w∏aÊciwoÊç wspólnà z szeÊcianem: podobnie jak osiem rogów
oÊmiu szeÊcianów po∏àczonych w tym samym punkcie wype∏nia ca∏à przestrzeƒ i nie pozostawia ˝adnego pustego miejsca, tak
w pierwszym ciele romboidalnym ka˝dy z czterech rogów utworzonych przez kàty rozwarte z trzech p∏aszczyzn czyni to samo, jak
równie˝ ka˝dy z szeÊciu rogów utworzonych przez cztery p∏aszczyzny[23]. A zatem mo˝na zbudowaç bry∏´ z samych rombów, tak ˝e
zawsze cztery rogi trójboczne albo szeÊç czworobocznych zbiega si´
do jednego i tego samego punktu i wype∏nia pewnà obj´toÊç. Kiedy
bry∏a jest wype∏niona przez szeÊciany takiej samej wielkoÊci u∏o˝one w prostych rz´dach, wówczas z jednym szeÊcianem stykajà si´
pojedyncze rogi 32 innych szeÊcianów i poza tym cztery rogi szeÊciu
szeÊcianów, tak ˝e stykajàcych si´ szeÊcianów jest trzydzieÊci osiem.
Gdy zaÊ bry∏a wype∏niona jest przez równe cia∏a romboidalne, wtedy jeden romboid styka si´ z szeÊcioma innymi w pojedynczych rogach czworobocznych i poza tym z dwunastoma w czterech rogach,
czyli punktów stycznoÊci w taki czy inny sposób jest osiemnaÊcie[24].
Taka jest zatem owa figura geometryczna, najbli˝sza regularnej,
która wype∏nia przestrzeƒ, podobnie jak szeÊciokàt, czworokàt
i trójkàt zape∏niajà p∏aszczyzn´. To jest, powiadam, figura, którà
tworzà pszczo∏y w swoich plastrach, tyle ˝e plastry nie majà dachów
podobnych do kad∏uba.
Gdyby doda∏y tak˝e dachy i ka˝da pszczo∏a by∏a schowana mi´dzy osiemnastoma innymi, pozostawa∏aby zamkni´ta i bez wyjÊcia.
Skoro zatem nie potrzebujà dachów, nic nie stoi na przeszkodzie,
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by wyd∏u˝y∏y szeÊç boków wed∏ug miary swojego cia∏a poza rozmiary rombów w kad∏ubach, sprawiajàc, ˝e boki te stanà si´ niepodobne do tych z drugiej strony.
Z kolei jeÊli ktoÊ otworzy jakieÊ wi´ksze jab∏ko granatu, zobaczy
liczne ziarna wyciÊni´te w tym samym kszta∏cie, o ile nie przeszkodzi szereg korzonków, przez które dostarczany jest im pokarm.
Rodzi si´ pytanie dotyczàce tych dwóch przyk∏adów: co jest
sprawcà kszta∏tu romboidalnego w plastrze pszczelim i w ziarnach
granatu? Przyczynà nie mo˝e byç materia. Pszczo∏y nie znajdujà bowiem nigdzie gotowych romboidalnych listków, które mog∏yby zebraç
i po∏àczyç, budujàc swoje domki. Jest te˝ ma∏o prawdopodobne, by
jedynie w jab∏kach granatu ziarna samodzielnie wyrasta∏y w kàty, podczas gdy we wszystkich innych owocach – o ile nic im nie przeszkodzi – stajà si´ okràg∏e, kiedy dostarczana wilgoç wype∏nia i wybrzusza
elastyczne skórki, tak ˝e nabrzmiewajà i p´czniejà, na ile tylko si´ da.
W ziarnie granatu przyczyna kszta∏tu znajduje si´ wi´c w duszy
roÊliny[25], która powoduje wzrost jab∏ka. Nie jest to jednak Êcis∏a
przyczyna kszta∏tu, gdy˝ nie nadaje go owocowi dzi´ki w∏aÊciwoÊci
formalnej, lecz wspierana przez koniecznoÊç materialnà. Chocia˝
bowiem na poczàtku ziarna, zanim nie urosnà, majà kszta∏t okràg∏y
dopóty, dopóki wystarcza im przestrzeni wewnàtrz skórki, gdy skórka twardnieje i ziarna ciàgle rosnà, nast´puje ich st∏oczenie i ÊciÊni´cie, tak jak w przypadku ziaren grochu wewnàtrz ich pod∏u˝nych ∏ódeczek. Ziarna grochu nie majà jednak dokàd ustàpiç, sà bowiem
umieszczone w rz´dzie w swoich pod∏u˝nych stràczkach, a zatem
ÊciÊni´te tylko z dwóch stron. Natomiast ka˝de okràg∏e ziarno
w jab∏kach granatu, otrzymawszy od poczàtku wi´cej swobody
w przestrzeni, ∏atwo si´ wÊlizguje mi´dzy trzy inne ziarna nabrzmiewajàce w przeciwleg∏ym rz´dzie. Pomaga im w tym ich okràg∏y
kszta∏t. Z tej strony, z której ziarna sà naciskane, soki wycofujà si´
i przemieszczajà ku pustym przestrzeniom. GdybyÊmy zamkn´li
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w okràg∏ym naczyniu pewnà liczb´ takich samych okràg∏ych kulek
z mi´kkiej materii i zacz´li z ka˝dej strony Êciskaç naczynie spi˝owymi pierÊcieniami, bardzo wiele kulek uzyska∏oby kszta∏t romboidalny, zw∏aszcza gdybyÊmy wczeÊniej, potrzàsajàc starannie naczyniem, pozwolili im swobodnie si´ toczyç i zajmowaç ciaÊniejsze
miejsca. JeÊli bowiem mamy kulki u∏o˝one pod kàtem prostym tak,
˝e nie mogà si´ przemieszczaç, Êciskajàc je, uzyskamy szeÊciany.
Ogólnie, takie same kulki zebrane w jakimÊ naczyniu mogà u∏o˝yç si´ wzgl´dem siebie na dwa sposoby, wed∏ug dwóch sposobów
uporzàdkowania ich na p∏aszczyênie.
GdybyÊ jednakowe kulki b∏àdzàce po tej samej p∏aszczyênie poziomej skupi∏ ciasno, tak ˝e wzajemnie by si´ dotyka∏y, zejdà si´ albo we wzór trójkàtny, albo czworokàtny. W pierwszym przypadku
jedna kulka jest otoczona przez szeÊç innych, w drugim – przez cztery; w obu uszeregowaniach zasada stykania si´ wszystkich kulek pozostaje taka sama, z wyjàtkiem skrajnych. Przy wzorze pi´ciokàtnym
nie mo˝na zachowaç jednorodnoÊci uk∏adu kulek, szeÊciokàt rozk∏ada si´ na trójkàty, wi´c istniejà tylko dwa wymienione sposoby.
JeÊli teraz przeszed∏byÊ do jak najÊciÊlejszej struktury bry∏ i u∏o˝y∏
warstwy na warstwach uprzednio po∏àczonych na p∏aszczyênie, otrzymasz wzór albo czworokàtny (A), albo
trójkàtny (B). W przypadku czworokàtów albo kulki wy˝szego rz´du b´dà
sta∏y nad kulkami ni˝szego rz´du, albo
kulki wy˝szego rz´du b´dà siedzia∏y
mi´dzy czterema ni˝szego rz´du. Przy
pierwszym sposobie ka˝da kulka styka
si´ z czterema kulkami stojàcymi wokó∏ niej na tej samej p∏aszczyênie; poza tym jedna kulka znajduje si´
ponad nià i jedna poni˝ej niej, wi´c razem otacza jà szeÊç kulek. B´dzie to porzàdek szeÊcienny i po ÊciÊni´ciu powstanà szeÊciany, lecz

