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ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO

SERIA VI: ANTIQUITATES MATHEMATICAE 1 (2007)

Andrzej Pelczar (Kraków)

STROMATA BROSCIANA

Niniejszy tekst jest skróconą wersją referatu autora.1 Zawiera on informacje, obserwa-
cje i uwagi, wybrane z materiału przygotowywanego do przedstawienia w obszernej
publikacji pod prowizorycznie w tej chwili zamyślanym tytułem: Jan Brożek, matema-
tyk krakowski, na tle epoki. Tytuł zaś tu przyjęty  nawiązuje jawnie do tytułu znanej książki
Ludwika Antoniego Birkenmajera, Stromata Copernicana (z podtytułem – Studja,
poszukiwania i materiały biograficzne) wydanego w Krakowie w roku 1924 (por.[8]). Taki
bowiem właśnie charakter, studyjny przede wszystkim, ma  niniejszy tekst, a zaczerpnięcie
pomysłu na tytuł z najlepszego wzorca nie będzie może poczytane autorowi za zuchwa-
łość. Kolekcja prezentowanych tu „rozmaitości” jest bardzo niejednorodna i oprócz
rzeczy w miarę ważnych zawiera też drobiazgi, ciekawostki i komentarze wychodzące poza
sprawy, które zaliczyć należy do matematyki, czy też historii matematyki. Matematyka –
jako „przedmiot wykładu”, omawiana explicite – jest tu zresztą „w mniejszości”.

Treść paragrafów 1 i 4 zaczerpnięta jest z artykułu autora [40]; wykorzystano też
fragmenty opracowania [39].

1. Joannes Broscius – Jan Brożek

Wybitny krakowski matematyki, astronom i … astrolog, który był także – przynajmniej
z wykształcenia – medykiem i teologiem oraz – z upodobania –  historykiem nauki,
Joannes (Ioannes) Broscius posługiwał się tą łacińską formą nazwiska (często z do-
datkiem Curzeloviensis), co do której polskiego pierwowzoru nie było pewności2. Od
czasu opublikowania w roku 1884, klasycznej już i podstawowej biografii pióra Jana
Nepomucena Frankego [22], zdecydowana większość autorów przychylała się do opinii,
iż chodzi o Jana Brożka. Niedawno Krzysztof Tatarkiewicz wyraził przekonanie, że to był
Jan Brzozek, a nie Brożek (por. [50]-[53]). Uwagi na ten temat zostały przedstawione
w [40]. Ograniczymy się tu do najistotniejszych z nich. W Metryce Akademii Krakow-
skiej z lat 1551-16063  na karcie 163 recto, w wierszu 31, jest zapis z roku 1605
mówiący o tym, że  JOANNES JACOBI BROZEK Curelovien4, czyli Joannes (Jan) syn
Jakuba o nazwisku Brozek z Kurzelowa, z diecezji gnieźnieńskiej, zapisał się na Uni-
wersytet (ówczesną Akademię Krakowską) i opłacił 9 groszy wpisowego. Jeśli zgodzi-
my się, że jest to zapis dotyczący studenta, który potem używał nazwiska Broscius5 ,

1 Rozszerzona wersja będzie opublikowana w innej formie.
2 Różne wersje jego nazwiska można znaleźć np. w [4], [5], [12], [19], [20],  [31], [36], [47]. W [6],

[14] i [28] jest Brożek.
3 Franke nazywa ją Matrykułą. Pełne dane bibliograficzne podane w spisie pod pozycją [0].
4 Tu skrót, czytać należy: Cureloviensis.
5 To, jak się wydaje, nie budzi wątpliwości. Niepewna jest jedynie data jego rzeczywistego rozpoczęcia

studiów w Krakowie. Nastąpiło to zapewne w roku 1604, a formalny wpis, o którym mowa wyżej, na
początku lub  na wiosnę roku 1605  (por. Fanke [22]); będzie jeszcze o tym mowa w dalszym ciągu.
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to problem można sprowadzić do pytania o to, czy forma Brozek cytowana wyżej miałaby
powstać z zastąpienia ż czy też rz przez z?

Analiza zapisów we wspomnianej Metryce, a w szczególności na interesującej nas
karcie 163 recto pozwala na stwierdzenie, że wiele nazwisk jest napisanych z użyciem
rz,  b e z  opuszczania litery z. W wierszu 5 jest Brzostowski6, w  wierszu 18 jest
Wydzierzowski, a wierszu 32, zaraz pod Brozkiem, występuje scholar, zapisany jako
Brzezinensis7, gdzie litera z jest użyta dwukrotnie: jako charakterystyczne „gotyckie z”
przy literze r oraz „zamaszyste” z, występujące „samodzielnie” (nie są to jedyne nazwi-
ska na tej stronie Metryki, w których występuje rz; dalsze przykłady można znaleźć na
następnej stronie, czyli 163 verso). Nie wydaje się więc prawdopodobne, aby ewen-
tualną polską formę Brzozek nazwiska Brosciusa, miano w spisie immatrykulowanych
zastąpić formą Brozek, opuszczając literę z przy literze r, skoro nie zrobiono tego
w innych przypadkach. Od razu dodam, że można próbować osłabić nieco ten argu-
ment zwracając uwagę na opuszczenie litery z  w łacińskiej nazwie Kurzelowa: zamiast
Curzeloviensis, a więc formy pojawiającej zawsze wtedy, gdy Broscius występuje jako
autor dzieł drukowanych, napisano Curelovien[sis]. Nie zmienia to wszakże wymowy
pozostawiania z przy r tam, gdzie występuje rz  w nazwiskach osób immatrykulowanych,
tym bardziej, że rz w nazwie rodzinnej miejscowości Brosciusa „przywrócono” („przy-
wrócił” on sam) gdy występował jako autor pod nazwiskiem w wersji łacińskiej. Nie-
zależnie od tej konstatacji dotyczącej występowania rz w innych nazwiskach, równie
ważna jest zapewne jeszcze inna obserwacja. Otóż  w 31 wierszu na omawianej  stronie
(karta 163 recto) litera z w nazwisku jest  p r z e k r e ś l o n a  poziomą kreską, co
może oznaczać, że należy ją czytać jako ż.  Różnicę między literą „z przekreślone”8

w wierszu 31 i literą z bez przekreślenia w wierszu 32 można zobaczyć na powiększo-
nym fragmencie spisu immatrykulowanych w roku 1605, na ilustracji; wpis dotyczący
Brożka (Brozka) jest w linii środkowej. Trzeba od razu przyznać, że być może nie jest
to argument zupełnie niepodważalny, gdyż nie można wykluczyć, iż piszący przekreślił
literę z bez intencji zapisania w ten sposób ż (wątpliwości związane są z tym, że np.
tam gdzie napisano – skrótem – nazwę diecezji gnieźnieńskiej, w trzech na osiem
przypadków pojawiło się „przekreślenie” litery  z, ale mogło ono być skutkiem sposobu
pisania; kreska „przekreślenia” jest połączona z dalszymi literami, podczas gdy
w nazwisku Brożka (Brozka) kreska występuje wyraźnie osobno). Sądzę jednak, że jest
znacznie więcej argumentów za tym, aby  przyjąć, iż Broscius, to jednak Brożek
i pozostanę przy tym stanowisku.

6 a może Brzostoroski (?), ale na pewno z użyciem rz po literze B.
7 z użyciem skrótu.
8 Chodzi tu oczywiście o „przekreślenie” kreską poziomą (z lekka ukośną), a nie pionowe, pochodzące

od litery s z wiersza 30  (na ilustracji – najwyższego), która „zahaczyła” o wiersz 31.
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2. Data urodzin Jana Brożka

Obecnie nie ma wątpliwości co do tego,  że  Jan Brożek urodził się w 1585 roku.
Jednak przez dłuższy czas nie było to tak pewne. Podawano różne lata. Pisze o nich
Franke (por. [22], odsyłacze na str. 7 i 8).

Sprawę rozstrzygnął Józef Majer [34] na podstawie listu, który  30 maja 1623 r.
napisał Brożek z Padwy do arcybiskupa gnieźnieńskiego Wawrzyńca Gembickiego.
Z fragmentu tego listu wynika, iż w roku 1623 miał Brożek 38 lat9  (por. też Franke [22]).
Rok urodzin od dawna nie budzi więc wątpliwości10. Natomiast dokładna data dzienna
ustalona przez Frankego na 1 listopada wątpliwości – i to niemałe – budziła. Franke
uznał ją za właściwą uważając, iż decydujące znaczenie ma to, co znajduje się
w testamencie Brożka, gdzie napisane jest o święcie (dniu) Wszystkich Świętych, jako
dniu urodzin11. Problemem stały się wnioski, jakie zdawały się wypływać z tego, co sam
Brożek kilkakrotnie zapisywał w notatkach robionych na kartach Efemeryd Origa-
niego12 (były to m.in. … horoskopy stawiane samemu sobie, a raczej „dane do horosko-
pów”, pewnego typu „surowiec astronomiczny”, czyli dane dotyczące m.in. położenia
planet itp), a pojawiające się tam daty 31 oraz – w jednym wypadku – 30 października
zdawały się sugerować, że to nie 1 listopada, lecz raczej ostatni (jeśli nie przedostatni)
dzień poprzedniego miesiąca był dniem urodzin Brożka13. W szczególności Krzysztof
Tatarkiewicz [50] skłonny był przyjąć, że Brożek urodził się ostatniego dnia paździer-
nika 1585 r., a dzień Wszystkich Świętych w testamencie został podany dlatego aby
nawiązać do ważnego święta.

Wątpliwości te (w tym i tę dotyczącą daty 31 października14) rozstrzygnął astronom
i historyk astronomii, doktor Jan Mietelski, który przeanalizował dane z wszystkich
horoskopów, jakie Brożek zapisał „dla siebie”, w tym w szczególności z okazji swych
urodzin: 45., 49., 51. i 60. (por.: karta 15. verso w [I], karta 247 recto w [I], karta
349 recto w [I] oraz  karta 91 recto w [II). Wyniki tej analizy zostaną opublikowane
w [35]. Za wiedzą i zgodą dra Mietelskiego, któremu za to dziękuję, korzystam w tym

 9 Brożek napisał: Jamque ibi florem aetatis consumpsi. ut trigesimu octavum annum agenti non alius
locus etsi multo locupletiorsit praeferendus, non aliae spes inchoandae (BJ Rkps. 3441).

10 Rok 1585, jako rok urodzenia Brożka, potwierdzają też rękopiśmienne zapiski „horoskopowe”
z Efemeryd Origaniego, o których będzie mowa dalej.

11 Testament sporządzony 1 września 1651 r. , potwierdzony przez rektora Akademii Wawrzyńca Alfonsa
Karyńskiego, który sprawował urząd po śmierci Jana Brożka (wybranego na rektora w 1652) kończąc
kadencję 1652/1653  i zmarł w 1653 r. (Arch.UJ,rkp. 36,  Liber Testamentorum ab A. 1631 ad 1758,
str. 90-94; jest to w istocie uwierzytelniona kopia testamentu). Czytamy tam m.in. : (…) Deo itaque
Maximo et Beatissimo Virgini Deiparae, cum Omnibus Sanctis, quorum die sacro natus fui. (…).

12 David Origani (Origanus) (1558-1628), matematyk i astrolog, autor efemeryd opartych na zasadach
systemu heliocentrycznego systemie Kopernika.  Pełne dane bibliograficzne trzech tomów jego Efe-
meryd z Biblioteki Jagiellońskiej podano w spisie literatury pod pozycjami: [I], [II], [III].

13 W [II] karta 349 recto, jest  30 października, a na karcie 247 recto poprawiono 30 na 31.
14 Jedna z adnotacji (będzie o niej mowa niżej) mówiła o nocy 31 października na 1 listopada. może

najtrafniej byłoby przyjąć, że Brożek urodził, się w nocy z 31.X. na 1.XI. 1585 r. ze względu na adnotację
z horoskopu z roku 1630 (będzie o niej mowa niżej). Krzysztof Tatarkiewicz [50] dopuszczał  moż-
liwość 30/31 października.
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miejscu z jego noty, w której czytamy na wstępie, że podane w trzech kolejnych
horoskopach z lat 1634, 1634 i 1645 (…) daty dzienne i momenty czasu rozbiegają
się pozornie z analogicznymi danymi podstawowego horoskopu narodzeniowego [z roku
1630, karta 15 v.  w  [II] – przyp.A.P.]  (…), mogą zatem budzić wątpliwości co do
ścisłości przyjmowanej raczej powszechnie (…) daty jego urodzenia (1 listopada 1585
r.) i skłaniać do jej ewentualnego cofania, nawet na dzień 30 października. Okazuje
się jednak, że momenty podstawowe przyjęte dla wszystkich omawianych horoskopów
są zgodne. Bliższy wgląd bowiem w liczbową treść wszystkich czterech horoskopów
– pisze  Mietelski – pozwala szybko dostrzec, że jedyną liczbą, która jest praktycznie
identyczna we wszystkich czterech przypadkach, jest długość ekliptyczna Słońca.
Wynika stąd oczywisty wniosek, że (…) Brożek odmierzał rocznice swoich urodzin latami
zwrotnikowymi. Unaocznia to zresztą prosty rachunek, z którego wynika, że daty
i momenty czasu, zapisane we wszystkich czterech horoskopach, różnią się między sobą
o całkowite wielokrotności roku zwrotnikowego. Tworzą więc sprzężony układ liczb
potwierdzających się wzajemnie15. Na tej podstawie uznać należy dane zapisane np.
w horoskopie z roku 1630 (karta 15 verso w  [II]) za miarodajne. Horoskop ten jest
uzupełniony przejrzystą tabelą tzw. aspektów (sekstyle, kwadratury, trygony, opozycje)
opartych na – obliczonych dla podstawowego momentu – położenia planet (w tym także
Słońca i Księżyca) na tle 12 znaków Zodiaku czytamy w [35], gdzie następnie znajdu-
jemy wyjaśnienie powodów i sensu pojawienia się dat 1 listopada z godziną 8 i 15
minutami oraz 31 października z godziną 13 i 3 minut: Brożek, pragnąc najwyraźniej
zapewnić jednoznaczność identyfikacji momentu swych narodzin, wyraził [z dokładno-
ścią (?) jednej minuty (!)] ów moment w dwóch niezależnych systemach odmierzania
czasu, a mianowicie jako: 1. listopada 1855 r. o godz. 8 minut 15  ab occasu (tj.
w systemie rozpoczynającym dany dzień od zachodu Słońca, zamykającego dzień po-
przedni; system ten przywędrował do Polski z Włoch w poprzednim stuleciu (…) oraz
jako 31. października 1585 r. o godzinie 13 minut 3 post meridiem (zatem w systemie
tradycyjnym, rozpoczynającym dany dzień od przypadającego w nim południa). Róż-
nica obydwu tych zapisów (4 godz. 48 minut) powinna zatem wyrażać wartość kąta
godzinnego zachodu Słońca w Kurzelowie w dniu 31. października 1585 r. Prosta
kontrola rachunkowa potwierdza w pełni spójność tych zapisów (…) {tu Jan Mietelski
przedstawia stosowne rachunki, uwzględniając dane astronomiczne z dnia urodzin
Brożka, a także m.in. współrzędne geograficzne Kurzelowa}. Ostateczna konkluzja usu-
wa wspomniane wyżej wątpliwości. Opierając się na zapisie Brożka, możemy zatem wy-
razić moment jego urodzenia w systemach czasowych używanych obecnie. Datą dzienną
pozostaje niewątpliwie piątek, dzień 1. listopada 1585 r. Nie ma również wątpliwości
co do tego, że Brożek posłużył się kalendarzem gregoriańskim. Natomiast co do godzin
i minut możemy mówić, że była to: godzina 1 minut 3 miejscowego (dla Kurzelowa) czasu

15 To, co zapisał Brożek z okazji swych 51-szych urodzin, można przedstawić krótko tak: jeśli od momentu
wyznaczonego jako 30.X.1636,  godz. 21, min. 24 post meridiem (czyli, de facto, 31.X.1636, godz.
9.24  rano) „cofniemy się w czasie” o 51-krotność roku zwrotnikowego (odpowiadającej średniej jego
długości w tamtym czasie) to „znajdziemy się” w momencie urodzin Brożka (po północy, w nocy
z 31.X. na 1.XII. 1585 r.).
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prawdziwego słonecznego, lub: godzina 0 minut 47 miejscowego czasu średniego
słonecznego lub: godzina 0 minut 27 czasu środkowoeuropejskiego (CŚE), stosowa-
nego obecnie w Polsce jako urzędowy  czas zimowy. Księżyc był wtedy niedługo po
pierwszej kwadrze, która miała miejsce w środę 30.X.1585 r. o godz. 8 CŚE (…).

W ten sposób usunięte zostały podejrzenia o możliwą sprzeczność między testa-
mentem, a tym, co wydawało się wynikać z notatek (horoskopów) Brożka w Epheme-
rides… i potwierdzona została data jego urodzin czyli 1. listopada 1585 r.  Można
zgłaszać kolejne wątpliwości, dotyczące tym razem godzin (i minut). Oczywiście cho-
dzi nie o to, co wynika z danych zapisanych w horoskopach, bo to zostało wyjaśnione.
Można mieć – nie pozbawione podstaw – wątpliwości, co do tego, skąd Brożek wziął
tak dokładne dane dotyczące czasu narodzin, a więc co do tego czy „miał prawo” przy-
jąć, że była to dokładnie godzina 0.27 (naszego obecnego czasu zimowego). Dokład-
ne określanie momentów narodzin każdego, komu układano horoskop potrzebne  było
ze względu na reguły ustalone przez astrologię. Brożek nie „kończył” swych horosko-
pów wnioskami typu przepowiedni; poprzestawał na ustaleniu podstawowych danych
wyjściowych, a to de facto nie była astrologia lecz „tylko” astronomia, ale trzymał się
reguł. Można chyba powiedzieć, że najważniejsze dane „wyjściowe”, tj. czas swych
urodzin (z dokładnością co do minut) ustalił raz na zawsze i konsekwentnie trzymał się
ich, gdy rozpoczynał układanie horoskopów przy okazji urodzin. To, czy dane te ustalił
na podstawie wiarygodnego przekazu, czy też przyjął a priori z tego, czy innego po-
wodu, nie wydaje się istotne. Dodajmy, że niezależnie od innych danych w omawia-
nym tu szczegółowo horoskopie z r.1630, Brożek napisał explicite, iż urodził się w nocy
z 31. października na 1. listopada 1585 r.: inter vigiliam et festum Omnium SS, czyli
między wigilią a świętem Wszystkich Świętych.

3. Kilka uwag o studiach Brożka i o pierwszych jego wykładach

Jan Brożek urodził się w niewielkim miasteczku Kurzelów w ówczesnym wojewódz-
twie sieradzkim. Ojciec Jana,  Jakub (1542-1608) posiadał małe gospodarstwo rolne,
był przy tym na tyle wykształcony, że jak  twierdza to sam późniejszy profesor Akade-
mii Krakowskiej, nauczył syna nie tylko czytania i pisania, ale także zasad miernictwa
i początków geometrii16 według książki Grzepskiego17. Ukończywszy szkołę elementar-
ną rozpoczął Brożek naukę na Uniwersytecie Krakowskim w 1604, z tym, że oficjalna
immatrykulacja, wraz z wniesieniem stosownej opłaty nastąpiła w roku 1605 r.

Przy nazwisku Brożka nie ma daty wpisu. Nie ulega jednak wątpliwości, że imma-
trykulacja ta nastąpiła między 5 stycznia i 19 kwietnia 1605 roku, gdyż nazwisko Brożka
występuje po nazwisku Wolski, scholara zapisanego 5 stycznia, a przed nazwiskiem

16 Por. Julian Dybiec w  [27], str.10; por. też [10] (wstęp H.Barycza).
17 Stanisław Grzepski (1524-1570), hellenista, hebraista, archeolog i matematyk, profesor Akademii Kra-

kowskiej. Wydał pierwszy w języku polskim podręcznik geometrii praktycznej Geometria, to jest Mier-
nicka Nauka, po polsku krótko napisana…..,(1566) (por.  Z.Pawlikowska-Brożek, Grzepski Stanisław
(1524-1570), w [46], str.69-69, a także np. [15], [20]).
Por. także: Witold Więsław, Stanisław Grzepski i jego geometria, Matematyka 5 (1996)(261), 263-265.
(Red.)
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Pruski, zapisanego 19 kwietnia. Na dokładniejsze określenie najpóźniejszej możliwej
daty immatrykulacji pozwala data uzyskania przez Brożka stopnia bakałarza. Nastąpiło
to 30 marca 1605 r. (podniósł to już Franke  [22], str. 23 wskazując na osobistą notatkę
Brożka w [II])18. Tak więc możemy być pewni, że wpisano Brożka do katalogu imma-
trykulowanych przed 30 marca. Dokładniejsza analiza19 sposobu zapisywania immatry-
kulowanych na innych kartach Metryki (w innych latach) pozwala na domniemanie,
iż najprawdopodobniej  Brożek został wpisany 5 stycznia 1605 r., a więc  w tym samym
dniu co wspomniany wyżej Wolski.

Pierwszy wykład bakałarza Jana Brożka odbył się 13 lipca 1605 r.; świadczy o tym
jego notatka w [II]:  Arithmeticam G. Purbachi publice praelegebam. Oficjalne potwier-
dzenie tego faktu mamy w [IV] (karta 95 recto); w tabeli wykładów półrocza letniego
znajdujemy: Joannes Kurzelouien[sis], Arith. Purbacij (w lektorium Aristotelis, ostatni
wykład popołudniowy). W tym samym półroczu między biorącymi udział w dysputach:
Quinta classis, [na szóstej pozycji:] Joannes Curelouien[sis], diligent (karta 97 recto).

Magisterium artium i doktorat z filozofii uzyskał Brożek pięć lat później. We wspo-
mnianych wyżej Efemerydach Origaniego [I] znajdujemy przy dacie 11 stycznia 1610
notatkę: Presentatio ad Magisterii gradum, a przy 22 marca: Secundum lauream ac-
cepi. W Liber Promotionum na str. 269 zapisano: Decanatus Mgri Matthiae Blosii. Anno
Domini MDCIX in Decanatu M. Matthaiae Blosii, praesedinte examini Rndo. D. Andrea
Shoneo, S.T. et J.U.D. Procancellario Universitatis, infra scripti bonarum Artium bac-
calaurei, post solennem diem Epiphaniarum A.D. 1610 praesentati, magistri Artium et
Philosophiae doctores 22et 27 Martii ceati et publice declarati sunt: wśród 18 tu nazwisk,
na ósmej pozycji: Joan. Brosicus (Curzelouiensis, senior OO. SS., posteaminor collega
et insignisastrolgus. M. et Th. Doctor20 ). Dodajmy, że wśród tych wspomnianych 18
promowanych wtedy, był też: Laurent. Curelovius (senior scholae S. Steph., post M.D.).

4. Brożek o niejasnym miejscu u Polibiusza, czyli:
o czym mowa w drugiej części książeczki Geodesia
Distantiarum sine instrumento, & Polybii Locus Obscurior
geometricè explicatus

Grecki historyk  Polibiusz (Polybios), pochodzący z miasta Megalopolis21, żyjący
w II wieku przed Chrystusem (ok. 200 – ok.118 przed Chr.) napisał obszerną histo-
rię22, która była tłumaczona na łacinę – wśród tłumaczy byli w szczególności Nicolao
Perotto Sipontino i Isaac Casavboni (Casauboni) – i doczekała się bardzo wielu wydań

18 Statuta nec non Liber Promotionum Philosophicorum ….([36], str. 263, cz.II) potwierdzaja tę informację.
19 która przedstawiona zostanie w rozszerzonej wersji tego artykułu.
20 Dopisek późniejszy.
21 Megalopolis (albo Megále pólo), główne miasto Arkadii.
22 Historiaj, Historiae, a dokładniej: Lycortae F. Megalopolitani Historiarum, w  40 księgach (lata 246-146

przed Chrystusem), z których zachowała się tylko część; główne źródło do historii m.in. wojen
punickich i podboju Grecji. Szczegółowe informacje można znaleźć np. w [33], skąd też zaczerpnięte
i przypomniane zostały encyklopedyczne informacje o Polibiuszu, Kwintylianie, miastach greckich itp.
O Polibiuszu i jego dziele obszerne informacje można znaleźć we wstępie do [41].
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łacińskich. W języku polskim wydana została p.t. Dzieje (por. [41], [42]). Znajdują się
tam fragmenty interesujące dla matematyków; jeden z nich zainteresował Brożka o czym
powiemy niżej. Przedtem jednak przypomnimy innego starożytnego autora, którym był
Marek Fabiusz Kwintylian (Marcus Fabius Quintilianus) pochodzący z miejscowości
Calagurris w Hiszpanii, urodzony w drugim ćwierćwieczu pierwszego wieku po Chry-
stusie (ok. 30-35 r.), a zmarły nie wcześniej niż w roku 95. (może ok. 100 r.), retor
i pedagog23. Spośród kilku ważnych i powszechnie znanych jego dzieł interesujące
będzie dla nas Rhetoris clarissimi oratoriarum institutionum, mające cały szereg wydań
(czasem pod nieco zmienionym tytułem) w okresie wielu stuleci, a po polsku, w tłu-
maczeniu Mieczysława Brożka zostało opublikowane w serii Biblioteki Narodowej p.t.
Kształcenie mówcy (por. [32]).

W księdze IX24 Dziejów Polibiusza znajduje się następująca konstatacja: Ludzie zaś
przeważnie z samego tylko obwodu wnioskują o wielkości miast i obozów. Jeżeli im
więc ktoś powie, że miasto Megalopolitan ma w obwodzie 50 stadiów25, a miasto
Lacedemończyków 48 stadiów, że jednak Lacedemon26 jest dwa razy tak wielki, jak
Megalopolis, wydaje im się niewiarygodne to twierdzenie. A jeżeli ktoś, chcąc jeszcze
powiększyć ich wątpliwości, powie, że możliwe jest, aby miasto albo obóz o 40 sta-
diach w obwodzie były dwa razy tak wielkie jak miasto i obóz o 100 stadiach w ob-
wodzie – wtedy całkiem zdumiewa ich takie oświadczenie. Wynika to stąd, że nie
pamiętamy tego, czego jako chłopcy w szkole uczyliśmy się z geometrii27. Tekst ten,
w znajdującym się w Bibliotece Jagiellońskiej egzemplarzu28, którego posiadaczem był
Brożek znajduje się na str. 506. Tamże odnajdujemy odręczną notę Brożka: Vide
Quintyilianus. Na końcu książki, na wewnętrznej stronie okładki Brożek napisał: 506. Vide
comparationem urbium Lacedemonis et Megalopoleos. Quintilianus: De terminis, ait,

mensuraque rerum sunt lites et αιψευδογραϕι  quae geometrica scientia deprehen-

duntur, quails est, illa extremis lineis eandem mensuram colligentia esse aequalia,
quomodo decepti historici, qui magnitudines insularum significari navigationis ambitu
crediderunt. At ut queque forma perfectior ita capita ut orbis quadrato, quadratum trian-
gulo {506. Zobacz porównanie miast Lacedemonu i Magalopolis. Kwintylian [mówi]:
o granice i pomiar rzeczy trwają spory i pseudografie, które dostrzega się w nauce geo-
metrii; jest tego rodzaju [twierdzenie], że te [powierzchnie], które są zamknięte w gra-
nicach o tej samej długości są sobie równe; w ten sposób [zostali] wprowadzeni w błąd
historycy, którzy uwierzyli, że wielkość wysp wyznacza się poprzez opłynięcie dookoła
statkiem. A tymczasem im każda figura jest doskonalsza, tym jest pojemniejsza jak [np.]

23 Był przez jakiś czas nauczycielem młodzieży z grona krewnych cezara Domicjana.
24 W różnych wydaniach pojawiają się pewne różnice w numeracji ksiąg oraz ustępów w tych księgach.

Podany tu numer księgi odnosi się do wydania, na którego egzemplarzu notował swe uwagi Brożek.
Omawiany tu fragment tekstu jest w tym wydaniu w ustępie 20, w tekście zaś polskim [42], opartym
na innym wydaniu łacińskim, w ustępie 21; nie ma to żadnego znaczenia dla samego tekstu.

25 stadion = 177,6 m.
26 Lacedomon (Lakedájmon), w starożytności – nazwa Sparty (miasta i państwa).
27 W [42], str. 19.
28 Polybii Lycortae F. Megalopolitani historiarum libri qui. Supersunt, ex interpratotione Isaaci Casavbo-

ni…., MDCX, BJ St.Dr. 591184 I.
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koło od kwadratu, kwadrat od trójkąta29}. Zauważmy od razu, że nie jest to dosłowny
cytat ze wspomnianego wyżej Kształcenia mówcy Kwintyliana; jest to raczej pewnego
rodzaju (umiejętne zresztą) streszczenie następującego fragmentu tego dzieła (bo tylko
o to dzieło może tutaj chodzić): Poza tym geometria  wykazuje też przy pomocy od-
powiedniej metody fałszywość rzeczy na pozór podobnych do prawdy. Robi się to i w
liczbach w formie tzw. pseudografij30, którymi zabawialiśmy się zwykle, gdy byłem jesz-
cze chłopcem. Ale zachodzą także i inne przypadki  tego rodzaju, poważniejsze niż
w tych zabawach. Bo np. kto by nie dał wiary takiemu twierdzeniu: Powierzchnie płasz-
czyzn, zamknięte odcinkami tej samej długości są sobie równe. A jednak jest to twier-
dzenie fałszywe. Bardzo wielka bowiem jest różnica, jaki kształt ma ów obwód o danej
wielkości. Toteż geometrzy biorą za złe historykom, że ci sobie myślą, iż dla określenia
wielkości wysp wystarczy podać długość drogi, jaką odbywa dokoła nich okręt. A chodzi
tutaj o to, że im która płaszczyzna jest co do kształtu bliższa doskonałości, tym po-
jemniejszą ma powierzchnię. Jeśli więc obwód owej płaszczyzny będzie kołem, które
wśród płaszczyzn jest właśnie figurą najdoskonalszą, obejmie on sobą większą po-
wierzchnię, niż gdyby był np. równobocznym czworokątem31. Taki zaś czworokąt obej-
mie znowu większą powierzchnię niż trójkąt, a sam trójkąt większą wtedy, gdy będzie
równoboczny, niż kiedy ma boki różnej długości ([33], str. 121-123). Brożek nie po-
przestał na zauważeniu problemu i odnotowania tego na okładce książki. Przytoczona
notatka  została  wchłonięta przez tekst drugiej części wspomnianej już  jego pierwszej
publikacji Gaeodesia distantiarum sine instrumento & Polybii locus obscurior geome-
tricè  explicatur, Cracoviae 1610. Pierwsza część tej, liczącej 14 stron książeczki po-
święcona jest – zgodnie z tytułem – „geodezji odległości bez przyrządów”, czyli
pomiarom odległości w terenie bez instrumentów, de facto przy użyciu twierdzenia
Talesa. Druga część omawia wspomniany fragment tekstu Polibiusza.  Pierwszy akapit
referuje to, co napisał Polibiusz, w pierwszej części przytoczonego wyżej tekstu. I tutaj
nie jest to dosłowny cytat32 Tekst Brożka, w tłumaczeniu Jadwigi Dainni [11], strona 47-48)
ma postać: „Większość ludzi wnosi o wielkości miast z ich kolistego obwodu. Otóż, jak
powiadają, Lacedemon, mieszczący się w obwodzie 48 stadiów, jest dwukrotnie więk-
szy od Megalopolis, objętego obwodem 50 stadiów; rzecz tę uważają za nieprawdo-
podobną”33. Zagadnienie to nie nasuwałoby trudności, gdyby Polibiusz podał nadto
wiadomość o kształcie tych miast. Aby jednak udowodnić, że istnieje powierzchnia
o obwodzie 48 dwukrotnie większa od powierzchni o obwodzie 50, załóżmy, że
Lacedemon miła kształt koła. Przypuszczalnie bowiem w państwie tak uporządkowanym

29 Autor dziękuje serdecznie p. doktorowi Krzysztofowi Pawłowskiemu za przytoczone tłumaczenie.
30 Mieczysław Brożek, tłumacz Kwintyliana, dodaje w tym miejscu przypis: „pseduografie – tj. fałszywie

nakreślone figury w geometrii, skąd pojęcie to przeniesiono widocznie także na działania arytmetycz-
ne, oparte na pozornie prawdziwym sformułowaniu (…)”; dodany jest przykład takiej „arytmetycznej
pseudografii”  : z tego, że 2+5=7 „ma wynikać”, że jedna druga plus jedna piąta równa się jedna siódma
([33], str. 121).

31 Z kontekstu (i z komentarzy, o których będzie dalej mowa) wynika, że Kwintylian ma tu na myśl (chcia-
łoby się dodać – oczywiście) kwadrat.

32 Porównanie tekstu łacińskiego Polibiusza z oryginalnym tekstem łacińskim Brożka  potwierdza dość
dużą swobodę w cytowaniu, jednak z pełnym zachowaniem istoty rzeczy.

33 Użycie cudzysłowu jest zgodne ze wspomnianą wyżej interpretacją dotyczącą tego „niby-cytatu”.
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jego prawodawcy założyli miasto o najdoskonalszym kształcie. Potem Brożek podaje
liczbę stadiów kwadratowych (ponad 183), wyrażających pole powierzchni rozważane-
go koła (przy założeniu, że zna jego średnicę wyliczoną z tego, że ma ono 48 stadiów
obwodu i przy przyjęciu, za Archimedesem, że  π = 22/7) i stwierdza, że: Megalopolis
zaś nie mogło mieć kształtu koła, w tym wypadku bowiem miałoby znacznie większą
powierzchnię od Lacedemonu. Nie było również kwadratem, gdyż kwadrat o obwodzie
50  będzie miał bok 2

112  a więc pole 4
1156 . Mógł więc to być prostokąt lub trójkąt.

Po rozważeniu jeszcze innych przypadków, Brożek pisze: Lecz u Polibiusza znajdzie-
my jeszcze dziwniejszy dodatek: „Jeżeli ktoś chce ich [tych, którzy wnioskują o mierze
powierzchni figur z długości obwodów. A.P.] wprawić w większe zakłopotanie i uznaje
za rzecz możliwą, aby miast lub wał obozowy obwodzie 4834 stadiów obejmowało
powierzchnię dwukrotnie większą od przestrzeni o obwodzie 100 stadiów, twierdzenie
to w ich oczach będzie uchodzić za szaleństwo” ([11], str. 50). I aby to skomentować,
znowu rozważa przykład koła i prostokąta o obwodach mających taką samą długość
i o miarach pól powierzchni takich jak w rozważanym problemie. Poczym dodaje:
Objaśnienie to opiera się na właściwościach figur izoperymetrycznych: zwiększanie lub
zmniejszanie ich pola zależy przede wszystkim od kształtu obwodu. Rzuca się w oczy
błąd historyków,  którzy sądzili, jak podaje Kwintylian (księga I, rozdział 17), że dla
wyznaczenia wielkości wyspy wystarczy opłynąć ja dokoła ([11], str. 50).  Jest to, jak
widzimy, odwołanie się do fragmentu z cytowanego wyżej tekstu Kwintyliana. Brożka
raz jeszcze omawia przykłady: koła, kwadratu i trójkąta o obwodzie 36 stadiów i wylicza
pola ich powierzchni, co oczywiście wystarczy, aby udowodnić to, co trzeba „wprawio-
nym w zakłopotanie”.

Zwróćmy teraz uwagę na  pewien szczegół, który być może został już zauważony
przez uważnego Czytelnika. Otóż zarówno omawiane tu wydanie Polybii LYCORTAE F.
MEGALOLOPOLITANI HISTORIARUM …. , jak i  Brożka GAEODESIA DISTANTIARUM…,
z o s t a ł y  w y d r u k o w a n e  w  r o k u  1610, a więc  możemy, a raczej powinniśmy,
stwierdzić, iż nie tylko jego reakcja na tekst Polibiusza była bardzo szybka, ale też bardzo
szybko można było w ówczesnym Krakowie wydrukować tekst naukowy.

5. O kształcie przekrojów komórek budowanych przez pszczoły

W roku 1611 wydrukowana została druga rozprawa Brożka, poświęcona formie
komórek budowanych przez pszczoły35 i dedykowanej wojewodzicowi Janowi Żółkiew-
skiemu, jego – przez krótki czas – prywatnemu uczniowi. Zwyczajowa dedykacja
Znakomitemu i Wielmożnemu (…) Patronowi, czyli temuż Żółkiewskiem,  datowana jest
precyzyjnie: 10 Ianuarij. Anno 1611. Przekroje poprzeczne komórek pszczelich są
foremnymi sześciokątami, a taka budowa komórek jest najoszczędniejsza. Brożek
analizuje płaskie wielokąty foremne, „wypełniające” płaszczyznę, to znaczy dające się
tak ułożyć obok siebie, by wokół wspólnego wierzchołka zajęły całe jego otoczenie.

34 Brożek pomylił się tutaj, gdyż Polibiusz mówi o 40, a nie o 48 stadiach (por. przytoczony wyżej tekst).
35 Problema Geometricum. In quo ex Geometriae fundamentis vera & propria causa redditur, quare apes

Hexagona figura fauos construant., Cracoviae 1611.
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Omawia więc kwadraty, trójkąty foremne i sześciokąty foremne i stwierdza, że cztery
kwadraty, sześć trójkątów foremnych względnie trzy sześciokąty foremne ułożone wokół
wspólnego wierzchołka, wypełniają część płaszczyzny stanowiącej pewne otoczenie
tego wierzchołka36. Ujęte jest to w formę kolejnych stwierdzeń: VII. Propositio. Trian-
gula sex aequilatera complent locum. VIII. Propositio. Quadrangula rectangula quatuor,
complent locum. IX Propositio. Sexangula tria, complent locum. Dowodzi tego ilustru-
jąc rozumowania rysunkami. Nie dowodzi natomiast, że tylko te wielokąty foremne mają
rozważaną własność „wypełniania płaszczyzny”37. Dodajmy, że na ten temat Brożek
będzie jeszcze pisał m.in. w innym, znacznie poważniejszym kontekście, gdy  44 lata
później w swej książce Apologia pro Aristototele & Euclides… powoływał się będzie na
Arystotelesa w rozdziale XXVII p.t. Aristotelis textu Venetiis una cum Simplicii commen-
tariis edito apud Hieronymum Scotum 1548, pisząc na str. 87: In planis tres figurae
videntur implere locum: Trigonum, & Tetragonum & Hexagonum (…)38.

6. Kilka uwag po lekturze książki Arithmetica integrorum

W roku 1620 wyszedł drukiem podręcznik Arytmetyki liczb całkowitych (Arithmetica
integrorum)39 dedykowany arcybiskupowi gnieźnieńskiemu, prymasowi Wawrzyńcowi
Gembickiemu. Wykłada w niej autor najpierw elementarne zasady rachunków na liczbach
całkowitych, omawiając cztery działania, przede wszystkim na przykładach. Na pod-
kreślenie zasługuje to, że – właśnie – „ogranicza się” do czterech działań: dodawania,
odejmowania, mnożenia i dzielenia, co nie było jeszcze wtedy zupełnie powszechne;
rozpatrywano bowiem – jako osobne działania – m.in. podwajanie i połowienie40.
W dodatku po rozdziale VI Brożek pisze: Niektórzy matematycy zaraz po objaśnieniu
odejmowania dołączają zwykle z podwajania i połowienia liczb. Otóż podwajanie nie

36 Ważne jest przy tym i to, że takie „wypełnienie” nie ogranicza się tylko do pewnego obszaru (otocze-
nia) „dokoła” ustalonego punktu, ale można w ten sposób – układając obok siebie – trójkąty równo-
boczne, lub kwadraty, względnie sześciokąty foremne, wypełnić całą płaszczyznę. I w takim sensie
mówimy tu o „wypełnianiu płaszczyzny”; chodzi bowiem nie tylko o lokalne ale i globalne wypełnianie
płaszczyzny.

37 Elementarny dowód twierdzenia mówiącego, że istotnie tylko kwadraty, trójkąty równoboczne i sze-
ściokąty foremne „wypełniają płaszczyznę” można znaleźć w książce Jana Frankego  [22] (str. 176-
177), który uzupełnił rozumowanie  Brożka.

38 Przy omawianiu fragmentów tej książki Brożka różnica między lokalnym i globalnym wypłenianiem prze-
strzeni będzie miała bardzo istotne znaczenie.

39 Wydany sumptem fundacji Bartłomieja Nowodworskiego (1545-1625), szlachcica pomorskiego, ka-
walera maltańskiego, dobrodzieja Akademii, fundatora Szkół Nowodworskich. Fundacja Nowodworskie-
go przeznaczona na drukowanie ważnych dzieł uczyniona w maju 1619 r. umożliwiła wydanie dzieła
Brożka, jako pierwszego przez nią wspartego (o fundatorze poinformowano na końcu dzieła) (por. [22]).

40 Wyróżniano i inne działania; niektórzy rozważali ich dziewięć; np. – powtórzmy za Frankem – że Luca
Pacioli (1445-1517), który napisał traktat Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni  et Propor-
tionalita wydrukowany w r. 1494, przyjmował piérwotnie dziewięć działań (numaracyja, czyli liczenie,
dodawanie, odejmowanie, zdwojenie, mnożenie, przepołowienie, dzielenie, naukę o postępach, wy-
ciąganie pierwiastka), które jednak sprowadzał także do siedmiu, wykluczając zdwojenie i przepoło-
wienie. (por. [22], str. 181). François Viète rozpatrywal w In artem analyticam isagoge, Turoni 1591,
już tylko cztery działania; Brożek idzie jego śladem.
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jest niczym innym jak mnożeniem liczby przez dwa, podobnie jak połowienie jest
dzieleniem liczby na równe części (w tłumaczeniu J.Dianni [11], str. 122).

Na uwagę zasługuje też znaczenie jakie przywiązuje Brożek do wprowadzonej przez
Vičte’a, w dziele In artem analyticam isogage symboliki algebraicznej, oznaczeń lite-
rowych, zaczynając rozdział I swej książki tak: Arytmetyka jest nauką o prawidłowym
liczeniu41 i w tym znaczeniu nazywają ją niektórzy logistyką. Franciszek Vieta używa
nazwy logistyka w sensie ogólniejszym. «Ta logistyka jest liczbowa – mówi – która
posługuje się liczbami; ta zaś – symbolistyczna, która wyraża się wzorami lub formami
rzeczy, jako że posługuje się literami alfabetu42». Otóż logistykę liczbową nazywa Vieta
arytmetyką. Można więc powiedzieć, że Brożek odróżnia arytmetykę od algebry.
Równocześnie zaś dodaje: Śmieszni zaś są ci, którzy sztukę dzielą na gatunki ze
względu na różnorodność jej zastosowań i sądzą, że inną arytmetyką posługują się
kupcy, a inną matematycy. Trzy razy pięć daje kupcowi przecież to samo co matema-
tykowi. T r z e b a  m y ś l e ć  o  l i c z b a c h,  a   n i e   o   l i c z o n y c h
p r z e d m i o t a c h  {podkr.moje A.P.}. Albowiem umiejętność bynajmniej nie prze-
stanie być jedną i tą samą na skutek różnorodności rzeczy liczonych i zastosowania
jej zasad w takich czy innych dziedzinach. (tłum. J.Dianni [11], str. 112).  Ta wypowiedź
oznacza, że Brożek doskonale zdawał sobie sprawę z istoty rozumowań matematycz-
nych i tego, co to są zastosowania matematyki, zastosowania ustaleń „teoretycznych”
i  ”abstrakcyjnych” w tzw. „praktyce”; trzeba mieć ogólny, „abstrakcyjny” aparat (tu –
pojęcie liczby), aby można było „liczyć w praktyce” (czyli np. liczyć konkretne przed-
mioty), a gdy posiada się taki aparat, to obojętne jest np. to, jakie przedmioty liczymy.
Przyjmując, że Arithmetica integrorum miała być przede wszystkim podręcznikiem, trzeba
stwierdzić, że takie postawienie sprawy miało trudne do przecenienia znaczenie.

Temat „matematyka i jej zastosowania”  jest drążony i pogłębiany w dalszym ciągu
rozdziału I. Odrzucając podziały arytmetyki (a nawet chyba, co najmniej implicite,
ogólniej – matematyki) ze względu na to, do czego się ją stosuje, przechodzi Brożek
do dyskusji o „opozycji”, przeciw której występuje, a którą w dzisiejszym języku mo-
glibyśmy scharakteryzować krótko jako: „matematyka teoretyczna a stosowana” (lub –
„matematyka czysta versus stosowana”). Czytamy ([11], str.123): Inny {tj. – jak się okaże

41 Arithmetica est doctrina bene numerendi.
42 W oryginalnym tekście Viete’a jest napisane w rozdz. IV Isagoge: Logistice numerosa est quć per

numeros, Speciosa quae per species seu rerum fomas exhibetur, ut pote per Alphabetica elementa.
A więc trafne użycie w tłumaczeniu sformułowania „logistyka symbolistyczna”, odgaduje bardziej
intencję, niż to co to wynikałoby z innej możliwości (dosłownego) tłumaczenia zwrotu Viete’a („logi-
styka pozorna” (?), a co odpowiadałoby, być może, pewnym niepokojom autora nowego systemu ozna-
czeń). Warto może dla porównania podać jak wygląda to zdanie we francuskim tłumaczeniu z pierw-
szej połowy XVII wieku: La logistique nombreuse est celle qui s’exerce par les nombres. Et la spe-
cieuse est celle qui se pratique par les especes ou formes, mesmes des choses; telles que par
exemple sont les lettres de l’alphabet {w starej francusczyźnie: mesme zamiast même}, w L’Algebre
nouvelle de M..Viete (…) traduicte en Francois par A.Vasset, Paris 1630, str.9.  Szkocki Słownik
biograficzny [9] podaje ten cytat po angielsku w postaci:  Numerical logistic is that which employs
numbers; symbolic logistic that which uses symbols, as say, the letters of the alphabet {zauważmy:
zwięźle – uwaga A.P.}.
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– wspomniany tu, A.P.} podział jest bardziej wnikliwy i prawdopodobnie trudno będzie
przekonać o jego niesłuszności ludzi, którzy  widzą, że uznają go wielcy uczeni. Mówią
mianowicie, że inna jest arytmetyka praktyczna, a inna – teoretyczna. Sokrates43 oskarżał
kiedyś tego, kto po raz pierwszy oderwał pożytek od natury, czyli dobra. Ja także
występuję przeciwko ludziom, którzy wprowadzają rozdział między teorią a praktyką, to
jest zastosowaniem teorii. Poznawanie zasad każdej umiejętności obejmuje teorię,
zastosowanie zaś ich i wyzyskanie stanowi praktykę (…). Zasady nie powinny być dalekie
od życia, należy zawsze zbadać, jakie korzyści można z nich wydobyć. N i e  p r z e
s ą d z a j m y  j e d n a k  b e z p ł o d n o ś c i  z a s a d,  k t ó r y c h  z a s
t o s o w a n i a   j e s z c z e   n i e   d o s t r z e g a m y;  w i n a  w  t y m
r a c z e j  n a s z e g o  u m y s ł u {podkr. moje  A.P.}.

Pomijając tu omawianie rozdziałów II (De Numeratione), III (Qua ratione Romani
veteres numeros notaverint), IV (Qua retione Graeci numeros notaverint) i V (De addi-
tione), przejdźmy do rozdziału VI (De Substractione), który podaje cztery sposoby odej-
mowania. Jak zawsze reguły są wyjaśniane na przykładach. Obszerne fragmenty za-
mieszczono w tłumaczeniu Dianni w [11].  To, co zaskakuje związane jest z wyraźnie
sformułowanym ograniczeniem wykonalności odejmowania. Można odejmować tylko
liczbę mniejszą od większej. Przykłady nie wyjaśniają czy Brożek dopuszcza formalnie
odejmowanie liczby od niej samej (aby otrzymać w wyniku zero) ale z podanych reguł
może wynikać – co najmniej implicite – że takiej ewentualności nie wyklucza. Uprze-
dzając szerszy komentarz na ten temat dodajmy tutaj, że Viete, na którego powołuje
się Brożek przy innych okazjach, a którego traktat algebraiczny służył jako podstawa
do nauczania algebry przez wiele dekad, też ogranicza odejmowanie tylko sytuacji, gdy
od liczby większej odejmuje się mniejszą. W rozdz. IV przywołanego już dzieła In artem
analyticam isagoge we fragmencie PRAECEPTVM II, Magnitudinem magnitudini subdu-
cere,  czytamy : Sunto duae magnitudines  A & B, illa major, haec minor. Oportet mi-
norem à majore subducere. A więc nie ma rady, zakłada się, że A jest większe od B
i wtedy można odjąć B od A.

Rozdział VII (De Multiplicatione) podaje kilka metod mnożenia. Omówione zostały
zarówno przez Frankego [22] jak i ogłoszone w tłumaczeniu Dianni [11], nie ma więc
i w tym wypadku potrzeby szczegółowego ich prezentowania. Wybierzmy jednak jedną
z nich dla analizy mogącej pokazać szerszy kontekst i nie tylko możliwość uogólnień
(których Brożek chyba nie dojrzał, a  w każdym razie w tym podręczniku o nich nie
wspomniał), ale przede wszystkim ograniczenia wynikające z pominięcia liczb ujemnych.

Podaje Brożek m.in. taką metodę mnożenia liczb całkowitych dodatnich, z których
każda jest mniejsza od 10, a ich suma jest większa od 10: zapisz jedną nad drugą,
z boku zanotuj przy każdej z nich jej różnicę od 10. Podkreśl je linią. Pomnóż następ-
nie różnice i wynik zapisz pod linią na pierwszym44 miejscu (jeśli jest dwucyfrowy, prawą

43 Według Diogenesa Laertiosa (por. 17]) Sokrates miał powiedzieć, że: (…) geometrii należy uczyć się
tylko tyle, żeby móc wymierzyć ziemię, którą się otrzymuje lub przekazuje (księga II, rozdz. 5, str. 95).

44 „pierwsze miejsce” jest pierwszym od prawej strony – jest to miejsce, gdzie zapisujemy jednostki,
„drugie miejsce” jest drugim od prawej strony – jest to miejsce, gdzie zapisujemy dziesiątki (liczbę
dziesiątek) itd.
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cyfrę zapisz na pierwszym miejscu, drugą zatrzymaj w pamięci). W końcu różnicę dolnej
cyfry od cyfry górnej albo różnicę górnej od dolnej odejmij po przekątnej, otrzymana
reszta będzie oznaczać dziesiątki, które zapisujesz na drugim miejscu, dodając także
cyfrę, którą miałeś w pamięci (por. [16], str. 126). Metoda zilustrowana jest przykła-
dem mnożenia 8 × 7:

8     2     (= 10 – 2)
7     3     (= 10 – 7)

                                  5     6

gdzie stojąca na pierwszym (od prawej strony) szóstka otrzymana została jako wynik
mnożenia 2 × 3, a stojąca na drugim (od prawej strony) piątka to wynik odejmowania
„po przekątnej” 8 – 3 , względnie 7 – 2.  Stosując opisaną  metodę w przypadku gdy
iloczyn liczb (różnic)  z prawej kolumny jest większy lub równy 10, musimy napisać pod
kreską, pod prawa kolumną, drugą cyfrę (mówiącą o liczbie jednostek) z zapisu tego
iloczynu, a pierwszą (mówiącą o liczbie dziesiątek) „zapamiętać”, aby potem dodać ją
do wyniku odejmowania „po przekątnej”. I tak np. mnożąc 7 przez 6  będziemy mieli:

7      3   (= 10 – 7)
6      4   (= 10 – 6)
4      2

gdzie dwójka to liczba jednostek w liczbie 12, czwórka zaś to wynik dodawania 3 +1,
gdzie 3 jest różnicą 7 – 4  względnie 6 – 3  (po odejmowaniu „po przekątnej”), a 1
to liczba dziesiątek w liczbie 12  (w zapisie dziesiętnym liczby 12), „zapamiętana” po
wykonaniu mnożenia różnic z prawej kolumny.
Aby uzasadnić poprawność metody wystarczy zauważyć, że dla dowolnych a i b mamy:

(*)                        (10 – a)(10 – b) + 10(a + b – 10) = ab.

Brożek korzysta z prawdziwości tego wzoru dla liczb a i b, całkowitych, dodatnich,
mniejszych od 10, których suma jest większa od 10. Wzór (*) jest jednak prawdziwy
dla każdych dwóch liczb rzeczywistych a i b. Jeśli tak, to można przepis Brożka sto-
sować np. w przypadku liczb większych od 10. Zobaczmy jak by to wyglądało np. dla
a = 11, b = 12. Posługując się poprzednim schematem otrzymamy:

11    –1   (= 10 –11)
12    –2   (= 10 –12)
13     2

gdzie 2 (liczba jednostek) jest – tak jak poprzednio – wynikiem mnożenia różnic z prawej
kolumny (bo : (–1) (–2) = 2), a 13 (liczba dziesiątek) to wynik odejmowania „po prze-
kątnej” (bo: 11 – (–2) = 13, względnie 12 – (–1) = 13).
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Troszkę bardziej skomplikowany „praktyczny” przepis obowiązywać musi w przypadku,
gdy iloczyn różnic z prawej kolumny jest ujemny. Np. w przypadku  a = 11, b = 9
będziemy mieli:

11   –1   (= 10 – 11)
 9    1   (= 10 – 9)
 9    9

gdzie – tym razem – dziewiątkę pod prawą kolumną (wyznaczającą liczbę jednostek)
otrzymaliśmy w ten sposób, że do otrzymanego zgodnie z poprzednia regułą iloczynu
różnic z prawej kolumny (czyli do liczby:  –1 = 1 (–1)) dodajemy 10, otrzymując 9  (bo
10 + (–1) = 9). Ponieważ dodaliśmy 10, więc musimy tę samą liczbę odjąć od wyniku,
a to oznacza, że musimy zmniejszyć liczbę dziesiątek o 1. Tak więc obliczając najpierw
którąkolwiek z różnic „po przekątnej” (11–1 = 10, względnie 9 – (–1) = 10) i odejmu-
jąc od wyniku tego odejmowania 1, otrzymujemy 9 i ostateczny wynik całej operacji,
czyli 99.

Można też oczywiście (oczywiście, wobec tego, iż wzór (*) jest prawdziwy bez
ograniczeń co do wartości liczb a i b) zastosować opisaną procedurę, bez żadnych
formalnych zmian, w przypadku, gdy suma  a+b  jest mniejsza od 10 (względnie równa
10). I tak np. mnożąc 4  razy 3 będziemy mieli:

4     6   (= 10 – 4)
3     7   (= 10 – 3)
1     2

gdzie – tak jak poprzednio – 2  to liczba jednostek w iloczynie różnic z prawej kolumny
(bo 6 razy 7 to 42), a  1  (liczba dziesiątek) jest wynikiem dodania 4 do rezultatu
odejmowania „po przekątnej” ( 4 – 7 = –3,  względnie 3 – 6 = –3) : 4 + (–3) = 1.
Ten przykład jest, rzecz jasna, mało ciekawy dlatego, że „łatwiejsze” mnożenie liczb
4 i 3  wykonujemy przy pomocy kilku operacji, z których jedna wymaga „trudniejszego”
mnożenia 6 razy 7.  Przedstawiono go jednak aby zilustrować fakt ogólniejszej, niż to
robił Brożek, stosowalności jego schematu.

Powyższe uwagi są z punktu widzenia elementarnej arytmetyki zupełnie banalne.
Zrobiono je dlatego, że warte zastanowienia wydaje się pytanie dlaczego Brożek przed-
stawiając omówioną tu metodę mnożenia przyjął tak daleko idące ograniczenia. Odpo-
wiedź wydaje się prosta: ograniczenia te gwarantują eliminację ewentualnej konieczno-
ści rachunków na liczbach ujemnych. Brożek, jak to już wspomniano, nie rozważał
(w każdym razie w Arithmetica integrorum) działań na liczbach ujemnych, a nawet – jak
należy sądzić z fragmentu poświęconego odejmowaniu (rozdz. VI, gdzie napisał: Jeżeli
na przykład chcesz odjąć 8  od 2, nie można wykonać odejmowania, gdyż nie można
odjąć liczby większej od mniejszej (….), por. [11], str. 118) – nie dopuszczał w ogóle
(?) rozpatrywania liczb ujemnych. Czy to oznacza, że Brożek liczb ujemnych w ogóle
nie znał? Takie przypuszczenie jest nie do przyjęcia, gdyż znał on np. dzieła Hieronima
Cardano Practica Arithmeticae generalis et mensurandi singularis z roku 1539 (na którą
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powołuje się w swojej Arithmetica integrorum) oraz Artis magnae z roku 1545, której
egzemplarz posiadał (występuje w spisie książek przekazanych testamentalnym zapi-
sem Akademii Krakowskiej). Cardano, w szczególności w drugim z tych dzieł, nie tylko
rozważał liczby ujemne, ale  de facto nawet liczby zespolone (pierwiastki kwadratowe
liczb ujemnych) nie wprowadzając wprawdzie formalnie tych ostatnich, ale – w prak-
tyce – operując nimi.

Ograniczanie się matematyków europejskich do liczb dodatnich (względnie nieujem-
nych) nie było w tamtym czasie czymś niezwykłym. Techniki algebraiczne (arytmetycz-
ne) zaczęły się pojawiać w Europie praktycznie dopiero w XIV wieku45. O liczbach
ujemnych nie było wtedy właściwie mowy. Po ponad dwóch wiekach liczby ujemne były
nadal rzadko rozważane. I to częściowo Brożka tłumaczy, w każdym razie jeśli uzna-
my, że  Arithmetica integrorum była przede wszystkim podręcznikiem, ale i – mimo
wszystko – nieco rozczarowuje. Dodajmy, że Europa była dziwnie opieszała, czy też
oporna wobec przyjmowania tego, co w matematyce (w każdym razie w odniesieniu
do arytmetyki, czy ogólniej – algebry)  zrobiono znacznie wcześniej np. w Chinach lub
Indiach. W Chinach już w okresie między setnym rokiem przed Chrystusem a pięćdzie-
siątym po Chrystusie posługiwano się liczbami ujemnymi46. W Indiach żyjący na po-
czątku VII wieku Brahmagupta (ur. prawdopodobnie w r. 598, zmarł w 670) w swoim
dziele Brahmasphutasiddhanta (Otwarcie Uniwersum) rozważał zarówno liczby dodat-
nie, jak i ujemne oraz zero. Interpretował liczby dodatnie jako „fortuny”, a ujemne jako
„długi”47. Wśród prawideł mamy w szczególności: „fortuna odjęta od zera jest długiem”,
„dług odjęty od zera jest fortuną”, „iloczyn lub iloraz dwóch długów jest (jedną) fortu-
ną”, „iloczyn fortuny przez dług jest długiem” itd. Były to więc skodyfikowane prawidła
arytmetyki liczb całkowitych48 . Tymczasem w Europie dopiero po wiekach ponownie
odkrywano możliwość wprowadzenia i posługiwania się liczbami ujemnymi. Ale nastą-
piło to przed czasami Brożka.

Kolejna uwaga przychodząca na myśl w związku z omawianą metodą mnożenia
(w jej najprostszym oryginalnym  sformułowaniu z Arithmetica integrorum, a więc sto-
sowanej do liczb mniejszych od 10, ale takich, których suma jest większa od 10) do-
tyczy naturalnego rozszerzenia na przypadek liczb mniejszych od 100, których suma
jest większa od 100. Łatwo widać, że wzór (*) można zmodyfikować zastępując 10  przez
10049 :

(100 – a) (100 – b) + 100 (a + b – 100) = ab.

45 Por. [30], str. 329 i następne.
45 Por. [30], str. 329 i następne.
46 Rozdz. 8 w dziele Dziewięć rozdziałów o sztuce matematyki {względnie: sztuce matematyki} – Jiu-

zhang Suanshu; por. [7], Mathematics in China oraz [30], str. 19.
47 W [7]: He (…) gives arithmetical rules in terms of fortune (positive numbers) and debts (negative numbers).
48 Z tym zastrzeżeniem, że były tam jednak niewłaściwe reguły związane z dopuszczeniem dzielenia przez zero.
49 Oczywiście prawdziwy jest ogólny wzór  (c–a) (c–b) + c(a+b–c) = ab  dla dowolnych liczb rzeczy-

wistych a,b,c, ale dla omawianej tu metody potrzebne są jego szczególne przypadki dla a i b całko-
witych, c zaś równych 10, 100, względnie dalszym potęgom 10  (np. przy rozszerzeniu metody na
przypadek liczb mniejszych od1000, których suma jest większa od 1000, należałoby skorzystać
z niego dla c = 1000), co związane jest z tym, że ten przepis „skróconego” mnożenia stosujemy wobec
liczb zapisywanych w zwykłym systemie dziesiętnym.
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Można więc podać naturalne rozszerzenie metody Brożka, której zastosowanie
najlepiej ilustrują  przykłady mnożenia 95 × 96, 99 × 97, 88 × 89:

95    5  (= 100 – 95) 99    1  (= 100 – 99) 88   12  (= 100 – 88)
96    4  (= 100 – 96) 97    3  (= 100 – 97) 89    11 (= 100 – 89)
91  20 96  03 78    32

Tutaj prawe kolumny mają liczby de facto dwucyfrowe (z tym, że zamiast 05, 04,
czy też 01 względnie 03 napisano 5,4 i – odpowiednio – 1, względnie 3) i pod kreską
zapisuje się wynik mnożenia odpowiednich różnic postaci „100 mniej czynnik”, jeśli jest
on jedno– lub dwucyfrowy, z tym, że tu już koniecznie należy liczbę jednocyfrową zapisać
stawiając zero na początku (np. liczbę 3 trzeba zapisać jako 03) względnie jego
dwucyfrową „końcówkę” (wyrażającą liczbę dziesiątek i jedynek) jeśli jest on trzycyfro-
wy, a wtedy liczbę setek „zapamiętujemy” aby dodać ją do odpowiedniej różnicy „po
przekątnej” i zapisać rezultat pod lewą kolumną.

To, co opisano wyżej można dalej „uogólniać” (raczej – poszerzać zakres stosowal-
ności ogólnej metody). Obserwacja ta nie jest oczywiście odkrywcza, a jako taka….
obciąża nieco Brożka, który nie zwrócił na to uwagi (w każdym razie nie w tekście swojej
książki). A przecież jeśli mówić o praktycznym znaczeniu metody wyłożonej przez
Brożka, to polega ono na zastępowaniu mnożenia liczb większych przez mnożenie liczb
mniejszych i stosunkowo prostą operację odejmowania. W przytoczonym wyżej przy-
kładzie z książki Brożka, mnożenie liczb 8 i 7 zastępujemy mnożeniem 2×3. To jest
pewne ułatwienie, ale … znacznie większym ułatwieniem byłoby zastąpienie mnożenia
liczb dwucyfrowych, w szczególności „bliskich 100 ”, przez mnożenie liczb jednocy-
frowych lub „bliskich 10 ”.

W rozdziale tym są też wyłożone inne metody mnożenia, w tym mnożenie „na
palcach” oraz przy użyciu reguły opartej na tożsamości

ab = 4
1 (a + b)2 – 4

1 (a – b)2,

a także z wykorzystaniem stosownych tabelek pomocniczych. Jest tu odwołanie do dzieła
Bartholomeo Pitiscusa50 Thesaurus Mathematicus sive Canona Sinuum…, Francoforti 1613.

50 Ur. 24. VIII.1561 w Zielonej Górze, zm. 2.VII.1613 w Heidelbergu. Wprowadził do matematyki termin
„trygonometria” (w swoim traktacie Trigonometria: sive de solutione traingulorum tractatus brevis er
perspicuus, Heidelberg 1595). We wspomnianym dziele Thesaurus… poprawił tabele trygonometryczne
Retyka. Joachimus Georgius Rheticus, ur.16.II.1514, zm. 4.XII.1574, za którego przyczyną (i z jego
przedmową) wydana została część słynnego dzieła Kopernika, De revolutionibus… , zawierająca wyniki
wielkiego torunianina z zakresu trygonometrii: De lateribus et angulis triangulorum, tum planorum rec-
tilineorum tum sphaericorum, libbellus erudssimus et utilissimus cum ad plerasque Ptolomaei demon-
strationes intelligendas,tum vero ad alia multa, scriptus a clarissimo et doctissimo viro D. Nicolao
Copernico, Toronnens Additus est Canon semissium subtensarum rectarum linearum in Circula.
Excusum Vittembergae per Joannem Luft anno MDXLII. Retyk, jak wiadomo, przebywał w latach 1539-
1541 we Fromborku i Lubawie studiując teorię Kopernika „u źródła”; przygotował też do druku całość
dzieła Kopernika, ale – jak udowadnia to L.A.Birkenmajer w [8] (str. 225-240) – trudno go nazwać
przyjacielem (w każdym razie prawdziwym) Kopernika. O Koperniku jako matematyku napisał zwarty
artykuł Eustachy Żyliński [54]. (por. także: E. Stamm, Geometrja Kopernika, Wiadomości Matema-
tyczne 37 (1934), 57-100. Red.)
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Po rozdziale VIII (De Divisione) traktującym – zgodnie z tytułem – o dzieleniu,
a omówionym dość szczegółowo przez Frankego i w dużej części przetłumaczonym
przez Dianni [11], jest mowa w rozdziale IX (De Numeris primis et compositis per se,
atque et compositis inter se) o liczbach pierwszych, względnie pierwszych  i złożonych.
Ponieważ o badaniach Brożka dotyczących liczb pierwszych i doskonałych napisał
obszernie Zdzisław Opial [38] (por. także Franke [22] i Tatarkiewicz [50]) pominiemy
omawianie tego rozdziału, ograniczając się tylko do stwierdzenia, że rezultaty naszego
bohatera dotyczące liczb pierwszych, a także liczb doskonałych i zaprzyjaźnionych są.
godne uwagi, także ze względu na stosowane metody badawcze (por. komentarz
poniżej). Proporcje i reguła trzech są w następnym rozdziale X (De Regula Proportio-
num), gdzie m.in. podany jest sposób wyznaczenia (nieznanej) liczby, o której wiemy,
że spełnia warunki proporcji z trzema liczbami znanymi. W końcu powiada – jak pisze
Franke w [22], str. 184 – że reguła proporcyi jest w matematyce tém, czém syllogizm
w dyjalektyce.

Analiza treści rozdziałów VI–VIII skłaniają do przedstawienie drugiego komentarza
dotyczącego zaskakującego nieco splotu: z jednej strony np. umiejętności dostrzeże-
nia przez Brożka wagi i głębokiego zrozumienia zupełnie nowego fragmentu matema-
tyki, jakim był rachunek logarytmów (por. omówienie rozdziału XI niżej), z drugiej zaś
braku wyczucia możliwości poszerzenia zakresu stosowalności elementarnych metod
rachunkowych  z rozdziału O mnożeniu. Dorzucić można tu jeszcze uwagę o pewnej
nieporadności rachunkowej widocznej w rozdziale XIV przy rozważaniu kongruencji.
Zwrócił już na to uwagę Franke [22]. Nie może to jednak wpłynąć na wysoką ocenę
Brożka jako badacza. Zdecydowanie ponadprzeciętne umiejętności Brożka ogólnego
ujmowania problemów geometrycznych pozwoliły mu na pionierskie kroki w zakresie
pewnych zagadnień planimetrii (dotyczące w szczególności wielokątów gwiaździstych51 ),
a także na ciekawe ujęcia problemów geometrii trójwymiarowej. Nerw i zamiłowania
naukowe prawdziwego badacza zademonstrował Brożek też  (czy też może – przede
wszystkim) w swym dziele o liczbach doskonałych (pierwsze wydanie De numeris
perfectis Discepatio. Qua ost e[n]ditur à  decem millibus ad centies centena millia,
null;um esse perfectum numerum. atque ideo ab unitate vsque ad centies centena milla,
quatuor tantum perfectos numerari, Cracoviae 1637). Tak więc, pomimo pewnych kry-
tycznych uwag, należy stwierdzić, iż charakteryzowała Brożka wysoka ogólna kultura
matematyczna52 i wyczucie znaczenia rzeczy ważnych.

Pomijając omawianie rozdziałów IX i X przejdźmy do rozdziału XI (De progressioni-
bus), w którym wprowadza Brożek postępy (arytmetyczny i geometryczny), podaje
sposoby wyznaczania n-tego wyrazu oraz sumy n pierwszych wyrazów danego postę-
pów arytmetycznego i geometrycznego, a na końcu, w nawiązaniu do wyłożonych

51 Wyniki Brożka z tego zakresu były cytowane w monografiach XIX-wiecznych i późniejszych.
52 A także oczytaniem w literaturze antycznej, czego dał dowody reagując na tekst Polibiusza (por. pa-

ragraf 3).
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o nich wiadomości, pisze o możliwości „cudownych, niemal boskich zastosowań
postępów”  w logarytmach, które „wynalazł (…) i opublikował z wielkim dla królestwa
nauki pożytkiem słynny Jan Neper53, baron szkocki z Merchistonu. Ja sam w każdym
razie, skoro tylko poznałem z jego dziełka54 zastosowanie logarytmów, zaraz ogromnie
uradowany zawołałem: «Jakąż godną nagrodę dadzą ci matematycy, wielki Neperze,
za tablice logartytmiczne?»55 Książka to o niewielkich rozmiarach, a niezmiernym zasto-
sowaniu. Cała zaś sztuka logarytmów polega na powiązaniu postępu arytmetycznego
z geometrycznym …” (cytat w tłumaczeniu za [11], str. 162). Ten zachwyt pokazuje,
że Brożek był prawdziwym uczonym, który widział i właściwie oceniał rzeczy ważne
i świadczy też o tym, iż wiedział on o najnowszych – przynajmniej niektórych –
osiągnięciach matematyki europejskiej. Franke pisze ([22], str.24), że z połączenia
postępów arytmetycznego i geometrycznego wynikły logarytmy Nepera. Dysponując
obecną wiedzą oraz stosownymi formalizmami ujmujemy to teraz ogólniej w postaci
stwierdzenia, że funkcja logarytm (o zadanej podstawie) dyktuje izomorfizm między grupą
addytywną liczb rzeczywistych i grupą multiplikatywną liczb rzeczywistych dodatnich.
Wobec problemów z liczbami ujemnymi i brakiem abstrakcyjnego ujęcia struktury gru-
py, takie postawienie sprawy było wówczas niemożliwe. Ale intuicje związane z tym, że
przecież chodziło o zastąpienia mnożenia przez dodawanie (i – w pewnym zakresie –
o zastąpienie dzielenia odejmowaniem) są wyraźnie widoczne u wszystkich, którzy
wprowadzali logarytmy i posługiwali się nimi. Intuicje te posiadał na pewno Brożek.

Na zakończenie tego paragrafu przedstawimy komentarze dotyczące treści rozdzia-
łów XII (De Quadratis Numeris) oraz XIII (De Cubis), w których jest mowa o podnosze-
niu do kwadratu i sześcianu oraz o wyciąganiu pierwiastków kwadratowych i trzeciego
stopnia. Dodajmy od razu, że pierwiastki drugiego, względnie trzeciego stopnia oblicza
się (tylko) wtedy, gdy pierwiastkowane liczby są kwadratami, względnie sześcianami liczb
całkowitych nieujemnych (a w praktyce – jedynie dodatnich). O liczbach, które nie są

53 John Neper (Napier, Naper) (1550-1617), twórca logarytmów; jego nazwisko pisane jest w różnych
wersjach, w  [7]  Napier.  Niezależnie od Nepera logarytmy wprowadził po nim, lecz na  nieco innej
drodze, w r. 1620  (a więc w roku ukazania się książki Brożka) Joast Bűrgi (1552-1632) sławny w
tym czasie zegarmistrz szwajcarski. Wcześniej,  inaczej niż Neper i Bürgi, do pojęcia logarytmu doszedł
de facto wspomniany wyżej w przypisie 9 Michael Stifel (1487-1567), por. artykuł J.J.O’Connor i E.F.Ro-
bertson w [7], a potem – ale też przed Neperem –  Henry Briggs (1561-1630), który potem kon-
taktował się z Neperem i miał swój ważki udział w rozwoju teorii. Tabele logarytmów układał Piotr Crüger
(Krüger) (1580-1639) w Gdańsku, który wydał Praxis Trigonometriae logarithmicae cum Logarithmo-
rum Tabulis ad Triangula tam Plana quam Sphaerica sufficientibus, Dantisci Apud Andream Hünefeld,
Anno MDCXXXIV.  O tej książce pisze dość szczegółowo Gerchardt w [23]  (str. 122-124) przy okazji
przypominając, że jej autor był nauczycielem Heweliusza (podając w danych bibliograficznych jako miej-
sce wydania nie Gdańsk, ale Amsterdam; być może było też, w tym samym roku 1634, wydanie
amsterdamskie).

54 Mirifici logarithmorum canonis descriptio, Edynburg 1614. Dwa lata potem wyszło tłumaczenie tego
dzieła na język angielski dokonane przez Edwarda Wrighta: A  DESCRIPTION OF THE ADMIRABLE
TABLE OF LOGARITHMES, Londyn 1616.

55 Pro Logarithmorum tabulis tibi magne Nepere Praemia quae tribuent digna Mathematici? (rozdz. XI,
str.137).
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kwadratami liczb całkowitych nieujemnych, Brożek mówi, że są to liczby głuche (surdi);
podobnej nazwy używa też w stosunku do liczb nie będących sześcianami liczb cał-
kowitych nieujemnych. Podnoszenie do kwadratu nazywa się genesis quadratorum,
a podnoszenie do potęgi trzeciej genesis cuborum, natomiast wyciąganie pierwiastka
kwadratowego  to analysis quadratorum lub extractio radicum quadratorum, a pierwiastka
stopnia trzeciego – analysis cuborum. Warto powiedzieć, że Brożek zwraca uwagę na
interpretacje geometryczne kwadratów i sześcianów danych liczb (pole kwadratu
i objętość sześcianu; nie precyzuje jednak osobno pojęć miarowych i praktycznie utoż-
samia  kwadrat z jego polem i sześcian z jego objętością). Przy tej okazji pojawiają się
kolejne odwołania do Viety. Oba te rozdziały są szczegółowo omówione przez Fran-
kego ([22], str. 185-192) a przekład najważniejszych ich części jest na str. 162-179
w [11]. Pomijamy więc szczegółowe przedstawianie tu ich treści. Sformułujmy tylko za-
powiedziane komentarze, które odniosą się do zestawów pewnych warunków koniecz-
nych jakie muszą być spełnione na to, aby rozważane liczby naturalne miały (natural-
ne) pierwiastki drugiego względnie trzeciego stopnia. Brożek podaje siedem takich wa-
runków w odniesieniu do liczb, które mogą być kwadratami i pięć warunków dla liczb
mogących być sześcianami.

Zauważmy najpierw, że piąty warunek dotyczący liczb mogących być sześcianami
mówi, iż jeśli na pierwszym (od prawej strony) miejscu, czyli miejscu jednostek mamy
cyfrę 3, to taka liczba może być sześcianem liczby naturalnej tylko wtedy, gdy na miejscu
drugim, czyli miejscu dziesiątek, jest 2 lub 7. Franke w [22] pozostawił to bez komen-
tarza, Dianni zaś w [11] (str. 179 i przypis 181 na str. 306) zauważa, że jest to stwier-
dzenie fałszywe56. Istotnie, obliczając sześciany liczb 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77,
87, 97, otrzymamy kombinacje par liczb mających na miejscach dziesiątek i jednostek
układy cyfr a3, wyczerpujące wszystkie możliwe wybory  a ze zbioru {0,1,2,…9}57. Czy
Brożek aż tak się pomylił? Może tak (np. myląc się przy przepisywaniu ?), ale trzeba
raczej przyjąć, iż jest to błąd drukarza, pomyłka „zecerska” – po prostu ma być 5
zamiast 3, a stwierdzenie powinno mieć postać: jeżeli liczba, która ma 5 na miejscu
jedynek jest sześcianem liczby naturalnej, to na miejscu dziesiątek musi być 2  lub 7.
Błędu nie zauważono przed wydrukowaniem erraty (włączonej do trzech znanych mi
egzemplarzy z BJ). Błędu tego nie zauważył też  Brożek, gdyż na egzemplarzu58, który
był przezeń używany i jest opatrzony jego odręcznymi komentarzami, nie ma żadnej
uwagi czy sprostowania59.

56 Posługuje się przy tym niefortunnym sformułowaniem: Piąte twierdzenie Brożka – jak łatwo sprawdzić
– nie zawsze jest prawdziwe (i podaje przykład : 57 do sześcianu równa się 185 193).  Trudno mówić
o tym, że jakieś „twierdzenie  n i e  z a w s z e  jest prawdziwe”.

57 73 = 343, 173 = 4913, 273 = 19683, 373 = 50653, 473 = 103823, 573 = 185193, 673 =300763,
773 = 456533, 873 = 658503, 973 = 912673;  dalsze uwagi w Dodatku (par. &&).

58 BJ, Cim 1318 (w klocku Cim.1318-1323).
59 Można powiedzieć, że „sprawdza się” zasada (?) zgodnie z którą skrupulatni nawet czytelnicy potra-

fiący wytropić błędy w cudzych tekstach (a do takich należał bez wątpienia Brożek) często nie za-
uważają błędów w tekstach własnych.
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Drugi komentarz związany jest z tymi warunkami koniecznymi, jakie spełniać muszą
liczby będące kwadratami względnie sześcianami liczb naturalnych, a które wyrażone
są przy użyciu „reszt dziewiątkowych”; są to – w książce Brożka – warunki: drugi
w przypadku kwadratów i pierwszy w przypadku sześcianów.  Warunki te wypowiedzieć
można tak: jeśli jakaś liczba jest kwadratem liczby naturalnej (całkowitej, dodatniej), to
resztą z dzielenia jej przez 9 jest 0, 1, 4 lub 7, a jeśli jest sześcianem liczby naturalnej,
to taka resztą jest 0, 1 lub 8. Stwierdzenia te, podobnie jak i inne mówiące o oma-
wianych tu warunkach koniecznych, które spełniać muszą liczby będące kwadratami
względnie sześcianami liczb naturalnych, pozostawia Brożek bez dowodów, powołując
się na Michaela Stifela60 . Franke ([22], str.187) słusznie zauważa, że znacznie wcze-
śniej o takich cechach liczb będących kwadratami względnie sześcianami wiedział
Avicenna61 i dowodzi prawdziwości stwierdzenia o warunku koniecznym z „resztami
dziewiątkowymi” dla kwadratów (a także prawdziwości innego warunku dla kwadratów).

Pomińmy omawianie pozostałych rozdziałów XIV-XVI ograniczając się do przytoczenia
opinii Frankego, który stwierdził w [22],  że omawiany podręcznik stanowi ważny przy-
czynek do poznania sposobu, jakiego w szkołach akademickich używano przy nauce
rachunków, a  dalej, iż książka ta stała na wysokości ówczesnej wiedzy matematycznej
i mogła słusznie być uważana za kompendyjum nauki rachunków z liczbami całemi.
Przypomnieć przy tym należy, że były w nim też i wiadomości o pierwiastkowaniu,
a więc spoza wąsko pojętej tematyki liczb całkowitych. Franke dodaje, że: Podręcznik
Brożka służył do wykładów w Akademii krakowskiéj, a ta okoliczność podnosi wartość
jego. Wprawdzie Brożek sam nie wykładał podług swéj książki, inni natomiast magistro-
wie posługiwali się nią przy nauce. Stwierdzenie to udokumentowane jest dobrze
zapisami w katalogu lekcyjnym Wydziału Filozoficznego, gdzie odnotowano pięciu
wykładowców, którzy w różnych semestrach (półroczach) pomiędzy rokiem 1648
i 1656, prowadzili wykłady według dzieła Brożka. Co do zaś wartości merytorycznej,
powinniśmy się zgodzić ze zdaniem Franke’go, który stwierdza w [22] (str. 207-208),
że książka Brożka (…) naukę arytmetyki postawiła na takiéj wysokości, jaka ówczesne-
mu stanowi wiedzy odpowiadała.

Warto może jeszcze przytoczyć pewne ogólne uwagi na temat matematyki ze wstę-
pu do tego podręcznika (za tekstem z Wyboru pism [11]). Pisze Brożek: Inne nauki
zmieniają się zależnie od różnic między narodami. Inna – jak widzimy – jest gramatyka
grecka, inna łacińska. Umiejętności matematyczne są wieczne i niezmienne. Bo w jakim
wieku, czy w jakim kraju dwa razy dwa nie daje czterech? Dzięki tej niezmienności tak
wzmacniają zdolności krytyczne umysłu, że nie ulega on łatwo podmuchom jakich bądź
opinii i nie łatwo przyjmuje pozorną przyczynę za istotną.

60 Michael Stifel (1487-1567) napisał m.in. duże dzieło Arithmetica integra (Norymberga 1544),
z którego czerpał Brożek w wielu miejscach. W Bibliotece Jagiellońskiej zachował się egzemplarz tego
dzieła (St.druki 593696), w którym są odręczne noty Brożka; do jednej, nader ważnej nawiążemy oma-
wiając jego prace z teorii liczb.

61 Avicenna – Abu Ali al.-Husain ibn Abdallah ibn Sina (980-1037), lekarz, matematyk, astronom, jedna
z najwybitniejszych postaci nauki arabskiej przełomu wieków X i XI.
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7. O wybranych rękopisach Brożka

Jan Brożek pozostawił wiele notatek, z których znaczną część umieszczał na pu-
stych, nie zapisanych kartach różnych książek, a także i na marginesach stron zadru-
kowanych. Są też jednak osobne zeszyty, w których Brożek notował rozmaite rzeczy,
od dat urodzenia różnych osób po teksty matematyczne, w tym takie, które następnie
wchodziły do publikacji drukowanych; o dwóch takich notatnikach będzie mowa niżej.
Przedtem jednak zatrzymajmy się na kilku ze szczególnie cennych dla nas notatek
w trzech tomach przywołanych już w paragrafie 3. Efemeryd Origaniego znajdujących
się w Bibliotece Jagiellońskiej.(por [I]-[III]).

Notatki autobiograficzne Brożka zostały bardzo szczegółowo opisane przez Fran-
kego w [22]. Dowiadujemy się z nich o datach ważnych wydarzeń w jego życiu (co
częściowo zostało też omówione i wykorzystane wyżej, np. w doniesieniu do najistot-
niejszych dat z jego kariery akademickiej), a także o jego bliskich (ojcu i rodzeństwie).
Są też bieżące informacje o jego podróżach, przede wszystkim wyjazdach z Krakowa
do miejscowości gdzie – w różnych okresach – był proboszczem. Bardzo interesujące
są szczegółowe notki o datach tych podróży. Są notatki o płatnościach, zakupach itd.
Są wreszcie różne uwagi mające charakter ogólnych refleksji względnie wcale obszerne
dygresje historyczne, a także last but not least zapiski  o treściach matematycznych
i astronomicznych oraz astrologicznych. Bardzo selektywny wybór kilku ciekawych
i barwnych notatek przedstawmy tu dla ilustracji  „migawkami z epoki”.

Na karcie 238 recto w [III] pod datą 7.VIII.1648 napisano: Trwoga wielka w War-
szawie y w Lublinie. To było – przypomnijmy – 6 dni po zakończeniu w Warszawie obrad
sejmu konwokacyjnego, podczas bezkrólewia po śmierci (20 maja 1648) Władysława IV.
Na wybór Jana Kazimierza trzeba było jeszcze czekać ponad trzy miesiące, a wojska
polskie ponosiły klęski w wojnie z Chmielnickim. Ślad znajdujemy we wcześniejszej
nocie Brożka, z dnia 3 czerwca ([III], karta 232 recto): Syn Pana Hetmana Potockiego
poimany. Wiadomość, jak widzimy, jest nieco spóźniona i nie całkiem dokładna, bo
Stefan Potocki, syn hetmana Mikołaja Potockiego, zmarł w niewoli tatarskiej na skutek
ran odniesionych w bitwie pod Żółtymi Wodami, która miała miejsce 16 maja.

Całkiem inne treści zawierają, wcześniejsze o ponad 18 lat notatki z maja roku 1630
([II], karta 30 verso): Garniec piwa krakowskiego prostego obwołano po 4 grs[grosze]
y beło tak kilka niedziel az potym po 3 grs.62 W Lublinie quarta wina po złotemu
dobrego63. Ale między tymi wiadomościami jest też zdanie: Vbostwa niezliczona liczba

62 Według  J.A. Szwagrzyka [48], 3 grosze było ceną garnca piwa w Krakowie, w roku 1600; cena więc
utrzymała się na tym samym poziomie przez trzy dekady.

63 Kwarta to jedna czwarta garnca, nieco ponad 0.4 litra; we Lwowie w tym czasie 0,406 litra, por. [25].
Wg. tego samego opracowania (str. 173) średnia cena garnca wynosiła 110  groszy, co odpowiada

2
127  gr. za kwartę, ale w Lublinie (por. [1]) średnia cena garnca wina była niższa: 61 groszy, co od-

powiada 4
115  gr za kwartę, a więc tylko nieco ponad 2

1  złotego (bo złoty miał – jako jednostka roz-

rachunkowa - wartość 30 groszy). Ponieważ jednak Brożek napisał o dobrym winie, można przyjąć,
iż  miał jednak poprawne informacje co do lubelskich cen szlachetnych trunków.
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y” siela ich głodem umierało. Ciekawe są dwie noty z lutego i marca 1651 roku:  Prima
Feb. Monety odmiana zwielką szkodą y fundaciey koscielnych y kupcow ([III], karta 377
recto) oraz 3 Martii turbatio o monete wielka bo kupcy mieiscy brać {opuszczono: nie
chcą (?) – przyp. A.P.} według obwołania Pana Podskarbiego, zlistow Warszawskich
ssprawieni o warßawskim obwołaniu aby moneta ßła po staremu ([III], karta 380 recto).
Noty te odbijają nastroje (i niepokoje) związane z reformą monetarną z roku 1650.
Z tabel zamieszczonych w książce [  ] wynika, że realne wartości poszczególnych monet
szóstaków, trojaków, groszy i szelągów (z tym, że szelągi były bite w miedzi64 ) spadły
niezależnie od tego, że ich próby mennicze wzrosły; wzrosła bowiem co prawda pro-
centowa zawartość czystego kruszcu w każdej monecie, ale wobec drastycznego
zmniejszenia wagi, było tego (czystego) kruszcu mniej. Można przyjąć, że to był po-
wód niepokojów, a nawet – jak widać z noty Brożka – sprzeciwów. Nie wiem co oznacza
„warszawskie obwołanie”; może kupcy warszawscy zajęli bardziej zdecydowane stano-
wisko niż krakowscy i wystąpili z jakimś zespołowym oświadczeniem?65

Zajmiemy się teraz, zgodnie z  zapowiedzią, dwoma notatnikami Brożka. Pierwszy
z nich, o sygnaturze BJ Rkp 3205 mający w katalogu rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej
umowny tytuł Colloquia mathematica, zawiera tekst matematyczny obejmujący m.in.
uwagi z zakresu planimetrii oraz geometrii trójwymiarowej i trygonometrii sferycznej.
Znaczna część tych uwag została potem włączona bezpośrednio lub pośrednio (cza-
sem z pewnymi zmianami redakcyjnymi) do dzieła Apologia pro Aristotele & Euclide
contra Petrum Ramvm, & alios z roku 1652, wspomnianego już w paragrafie 4. Mamy
do czynienia z pierwszą redakcją (brudnopisem) dużej części przywołanej książki. Nie
ma co prawda w tym notatniku najważniejszych chyba oryginalnych rezultatów opubli-
kowanych w Apologii, tj. metody wykreślania unikursalnych wielokątów gwiaździstych
o nieparzystej liczbie wierzchołków, takich że suma kątów przy tych wierzchołkach
wynosi 180 stopni, ale przygotowane są materiały dla innych części Apologii, w tym
do uwag o wypełnianiu  przestrzeni przez bryły regularne. Problemem głównym jest to,
że Ramus66 (i nie tylko on) uważali, iż „przestrzeń można wypełnić” jednakowymi sze-
ścianami (co oczywiście nie budziło wątpliwości) oraz czworościanami foremnymi.
Odwoływano się przy tym do Arystotelesa.

Pomijając szczegółową analizę całości tekstu zachowanego w notatniku (która zresztą
jest jeszcze we wstępnej fazie i czeka na dokończenie) zwróćmy uwagę tylko na wybrane
fragmenty z Apologii i ich „pierwowzory” w notatniku związane ze wspomnianym wyżej
wątkiem. Zacznijmy od fragmentu  mówiącego o autorstwie reguły obliczania powierzchni
wielokątów sferycznych. Błędne przekonania na ten temat wyrażano przez długi czas;
wątpliwości co do słuszności poglądów Brożka miał też Jan Nepomucen Franke. Brożek

64 co oznaczało, że – jak podkreśla Tadeusz Kałkowski w [29], str. 249 – po trzech wiekach znowu zjawia
się w Polsce moneta miedziana, Poprzednio były to  monety  Kazimierza Wielkiego (denary ruskie),
Władysława Węgierskiego i Władysława Opolczyka.

65 Jeśli tak, to nie na wiele się to zdało, gdyż reformy nie cofnięto.
66 Petrus Ramus (Pierre Ramée), ur. ok. 1515 , zmarł w 1572 r., autor dzieł filozoficznych i matema-

tycznych.
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podał  jako autora wspomnianej reguły Thomasa Harriota (1560-1621), powołując się
przy tym na Henry’ego Briggsa (1556-1630)67. Odpowiedni fragment z dzieła Brożka
ma brzmienie: Demonstratio amplitudinis anguli solidi refertur ab Henrico Briggio ad
Thomam Hariotum: Aeram Trianguli sphaerici velquantitatem anguli solidi invenire pri-
mus docuit peritissimus Geometra Thomas Hariotus: cum ante eum nemo hoc sit as-
sucutus (rozdz. XXIV, str.79). Reguły tej Harriot nie ogłosił drukiem (nie została też opu-
blikowana w wydanym 10 lat po jego śmierci przez Waltera Werenera dziele Artis Ana-
liticae Praxis) i dlatego jej autorstwo było przypisywane Albertowi Girardowi (1590?-
1633?), (dowód podał Bonaventura Cavalieri (1598-1647) w dziele Directorium gene-
rale uranometricum, Bononiae, 1632). Bardzo skrupulatny Franke przedstawił dokład-
nie  wszystkie na ten temat wiadomości, posiadane przezeń podczas pisania książki
[22] (por. tamże str. 244-245) i przyjął, że Brożek się pomylił pisząc o autorstwie
Harriota. Tymczasem, jak podała to w swojej książce Jadwiga Dianni (por. [11], przypis
238, str. 317), w 1902 r. poinformowano o  odkryciu68 w materiałach rękopiśmiennych
Harriota tekstu, z którego wynika, że to ten angielski matematyk był autorem omawia-
nej reguły. Informacja Briggsa znajduje swe potwierdzenia w jego liście do Keplera
z dnia 20 lutego 1625 r. (por. [16], gdzie przytoczono odnośny fragment rękopisu
Harriota z 18 września 1603 i gdzie jest odesłanie do tomu czwartego – z ośmiu
wydanych w XIX wieku – dzieł astronomicznych Keplera, zawierającego m.in. jego
korespondencję naukową: Joannis Kepler, Astronomi Opera Omnia, edidit Dr.Ch.
Frisch, vol. IV, Frankofurti a.m.et Erlangae, MDCCCLXIII69). Tak więc Brożek miał rację.

67 Henry Briggs był m.in. autorem dzieła Trigonometria britannica sive de doctrina triangvlorvm Libri dvo
(….) Govdae MDCXXXIII, gdzie podał też, oprócz tablic funkcji trygonometrycznych, tablice logaryt-
mów tych funkcji; o tym, że był autorem tablic logarytmów (dodajmy – o podstawie 10) była mowa
wyżej w przypisie 75. Egzemplarz Trigonometria britannica jest Bibliotece Jagiellońskiej (sygn. BJ. St.Dr.
948004). Był własnością Brożka, który zostawił – zgodnie ze swym zwyczajem –  różne noty i uwagi.
O jednej warto wspomnieć, gdyż wiąże się treścią innego, nie omawianego tu, rękopisu Brożka (BJ.Rkp.
559), gdzie jest m.in. traktat Practica italica et de logica sexagenaria, który nie doczekał się publi-
kacji w druku (wspominają o tym traktacie Krzysztof Tatatarkiewicz [50]  i Jadwiga Dianni, która w [11]
zarysowała krótko jego treść i wyjaśnia powód nazywania systemu sześćdziesiątkowego systemem
włoskim –„italskim”).  Wspomniana notatka na str, 1 (stronie tytułowej księgi pierwszej dzieła Briggsa)
nawiązuje do podkreślonego przez Brożka fragmentu tekstu dotyczącego kalendarz gregoriańskiego
(w związku z mierzeniem czasu godzinami, minutami i sekundami, a więc w systemie sześćdziesiąt-
kowym) i zawiera zdanie: Et sexagenaria partitionen est labrosa practicam Italica excercentibus.

68 Odkrycia tego dokonał matematyk włoski G.Vacca i stosowną wiadomość opublikował w Bulletino di
bibliographia e storia delle scienze matematiche, 5(1902), 1-6. Polskim matematykom uprzystępnił
tę informację trzymający rękę na pulsie życia matematycznego, Samuel Dickstein w tym samym 1902
roku (!), w artykule [16] referując odkrycie Vacci.

69 Na stronach 659-662 wydrukowano wspomniany list Briggsa do Keplera, a – cytowany też przez
Dicksteina – interesujący nas fragment (str. 661) ma brzmienie: (….) cum doctissimus vir et geometra
Thomas Hariottus, longe peritissimus invenerit modum metiendi angulum quemlibet solidum, ab an-
gulis planis  comprehensum, quantitatem anguli solidi tetraëdri hic adjungendam censui,ut constaret,
quam longe recedant a vero, qui arbitrantur, 12 angulos tetraëdri complere locum solidum. Valet enim
angulus tetraëdri 350958/1000000 {w oryginale ten ułamek zapisano w zwykły sposób: licznik nad
kreską ułamkową, mianownik pod kreską ułamkową; tutaj użyto kreski ukośnej ze względów typogra-
ficznych – przyp. A.P.} anguli solidi recti, ita  ut locus solidus capiet 11 huiusmodi angulos et amplius
Cum propediem expectemus et exoptemus ispius auctoris librum posthumum († Hariotus 1621), qui
istud problema inter alia multa ejus acutissima scripta nobis patefaciet, modum mensurandi illi inte-
grum relinquam; ne illi quicquam porroripuisse aut ipsam rem non pro dignitate tractasse videar. Mógł
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Dołączmy do zacytowanego wyżej tekstu z Apologii jeszcze dalszy fragment, gdzie
Brożek czyni uwagę na temat nieznajomości przez Arystotelesa wspomnianej reguły
wyznaczania pola powierzchni wielokątów sferycznych (a więc wyznaczania pól po-
wierzchni wycinków sfery, czyli miar kątów sferycznych): Hujus propositionis ignoratio,
Aristoteli imposuit octavo capite libri 3. de coelo, opinanti locum solidum compleri posse
à pyramide. Ide etiam contigit Petro Ramo 16. e.4 libri Geometriae, qui idem fieri posse
contendit etiam ab Octahedro. Haec Briggis. Habetur vero apud Doctissimum Bonaven-
turam Cavalierium in directorio generali Vranometrico70. Uwaga o błędzie Arystotelesa
jest w dalszym ciągu osłabiona, czy też – przez reinterpretację wypowiedzi Arystotelesa
– wręcz zastąpiona wyjaśnieniem, iż sprzeczność pomiędzy tym, co  Brożek dowodzi
(pokazując, że błędne są wywody Ramusa), a tym co napisał Arystoteles, jest pozorna.
Brożek dowodzi najpierw, że  nie jest prawdziwe stwierdzenie Ramusa o wypełnianiu
przestrzeni przez czworościany foremne (12 czworościanów foremnych miało wypeł-
niać przestrzeń dokoła ustalonego punktu), a następnie przekonuje, że przypisywanie
– przez Ramusa, Blancanusa i Claviusa – takiego twierdzenia Arystototelesowi nie ma
uzasadnienie i wyjaśnia powody takiego mniemania. Stwierdza, że Arystoteles  napisał
jedynie, w dziele O niebie, w księdze 3, rozdz. 871, że przestrzeń wypełnić można
sześcianami i piramidami. Brożek pisze w szczególności w rozdziale XXXI p.t. Examinatur
ea quae R. R. Clavius et Blancanus exposuerunt, na str. 98: „Quod autem Clavius dicit
Aristotelem non loqui de repletione loci solidi aperte est contra textum Aristotelis, qui
ait: In planis tres figurae complere locum videntur, Triangulum, Quadratum, et Sexan-
gulum: in solidis Pyramidis et Cubus.”72 Nie ma tu więc mowy o liczbie wspomnianych

cd. więc Brożek – gdyby znał dokładnie treść tego listu –  powołując się na  Harriota, dodać, że
matematyk ten w szczególności wiedział (i udowodnił), iż 12 czworościanów foremnych nie wypełnia
przestrzeni, gdyż (….) [Harriot] recedant a vero, qui arbitratrur, 12 angulos tetraëdri complere locum
solidum.  Zauważmy jeszcze, że list Briggsa był pisany w Merton College, w  Oxfordzie (Dat. Oxonii
in Collegio Mertonesi 10. Cal. Martias 1625), co może chyba oznaczać,  iż był datowany zgodnie z
obowiązującym wówczas w Anglii kalendarzem juliańskim (a więc był napisany 20 marca 1625 r. według
kalendarza gregoriańskiego).

70 Oba zacytowane fragmenty – łącznie – w tłumaczeniu Jadwigi Dianni ([11], str. 253-254): Dowód na
objętość kąta przestrzennego przypisuje Henryk Briggs Tomaszowi Harriotowi mówiąc, że naukę
o obliczaniu pola trójkąta sferycznego, czyli wielkości kąta przestrzennego podał pierwszy Tomasz Har-
riot, niezwykle biegły znawca geometrii. Przed nim zaś nikt tego nie doszedł. Nieznajomość tej tezy
wprowadziła w błąd Arystotelesa w rozdziale VIII księgi 3: O niebie. Wypowiada tam mniemanie, że
miejsce w przestrzeni może wypełnić piramida. To samo dotyczy również Piotra Ramusa w elemencie
16, księgi 4 Geometrii, gdzie usiłuje wykazać, że własności te może mieć również ośmiościan. Tyle
Briggs. Znajdujemy to w ogólnych wskazówkach uranometrycznych Bonawentury Cavalieriego
{w powyższym cytacie opuszczono odsyłacze do przypisów w książce Dianni}.

71 Odsyła do niej Brożek w rozdz. XXXII na str. 102, podając dokładne dane, wcześniej cytując, bez tych danych
(numeru księgi i rozdziału) stosowny wyjątek, który przytaczamy za Brożkiem, w brzmieniu z rozdz. XXXI.

72 W polskiej wersji [3], t. 2, str. 323,  mamy : (…) gdy chodzi o powierzchnię, tylko trzy jej figury
wypełniają dokładnie miejsce; trójkąt, czworobok i sześciokąt; w ciałach stałych jedynie dwie figury:
piramida i sześcian, przy czym w przypisie 60 jest taki komentarz: Tylko z trójkątów, czworoboków
i sześciokątów dobranych w odpowiedniej ilości można stworzyć powierzchnię nie zawierającą próżni
(złożoną z 6 trójkątów, 4 czworokątów, 3 sześciokątów). Również tylko piramida i sześcian (12 pira-
mid, 8 sześcianów) mogą zapełnić przestrzeń wykluczającą próżnię. Pomijając bardzo niezręczne sfor-
mułowania (np. zamiast płaszczyzny mówi się o powierzchni itp.) i brak – jeśli ma to być wyjaśniający
komentarz – uwagi, że chodzi o tzw. figury prawidłowe, tzn. trójkąty równoboczne, kwadraty i sze-
ściokąty równokątne, zauważyć trzeba, iż pojawia się błędna liczba 12 piramid; Brożek miałby i dziś
pole do popisu. Z tekstu Arystotelesa nie wynika przecież, że chodzi o 12 piramid.
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brył potrzebnych do wypełnienia przestrzeni. Brożek i tu miał rację. Ale zarówno ta kwe-
stia, jak i inna konstatacja Brożka, dotycząca tym razem (lokalnego) wypełniania prze-
strzeni przez piramidy (ostrosłupy) i ich liczby, wymaga komentarzy. Przede wszystkim
należy przyjąć, iż zmienia się rozumienie terminu „wypełnianie przestrzeni” dopuszcza-
jąc  – powtórzmy –„lokalne wypełnianie przestrzeni” w taki sposób, że np. pewna liczba
(domkniętych) ostrosłupów („piramid”) o rozłącznych wnętrzach daje w sumie mnogo-
ściowej otoczenie punktu będącego ich wspólnym wierzchołkiem. Określenie zaś licz-
by potrzebnych do tego piramid wymaga przede wszystkim zdecydowania o jakie
piramidy chodzi. Jeśli przyjmiemy – tak jak to robili implicite wspominani przez Brożka
autorowie73  –  że chodzi o bryły mające boki będące równobocznymi trójkątami, a więc
o czworościany prawidłowe, to założywszy, iż nie mylił się Arystoteles (inaczej rozumiejąc
pojęcie piramidy), trzeba treść stwierdzenia Ramusa,  potraktować jako dopuszczalne
„robocze” przypuszczenie i „intuicyjnie pierwsze przybliżenie” rozwiązania problemu.
Dotyczy to w szczególności liczby 12 brył. Każda bowiem inna liczba czy to mniejsza
czy też większa od 12 musi być po krótkiej i prostej analizie geometrycznej odrzuco-
na. Może dlatego też m.in. dość długo powtarzano błędny pogląd.  Brożek stwierdza-
jąc, że Ramus nie ma racji pisząc o czworościanach foremnych sugeruje równocze-
śnie, że sprzeczność jest pozorna i problem da się rozwiązać bez podważania tego,
co napisał Arystoteles. Trzeba tylko inaczej rozumieć termin piramida. Brożek wyjaśnia
najpierw, że każdy czworościan [foremny – AP] jest piramidą [ostrosłupem – AP], ale
nie każda piramida jest czworościanem [foremnym]: „Omne Tetrahedrum est pyramis.
Non omnis pyramis est Tetrahedrum„ (str. 98 w Apologii). Aby uniknąć nieporozumień
definicyjnych (które – prawie na pewno zdaniem Brożka – były źródłem przynajmniej
części błędów interpretacyjnych przy odwoływaniu się do pism Arystotelesa) odsyła
Brożek do księgi XI Elementów  Euklidesa, a mianowicie do definicji 12 określającej
piramidę (ostrosłup) i 26, która określa czworościan foremny74, zauważając, iż jeśli
podano dwie definicje, to na pewno chodzi o dwie różne rzeczy. Z definicji tych wy-
nika, że nawet piramida (ostrosłup) o czterech ścianach nie musi być – oczywiście –
czworościanem foremnym. Jeśli dopuści się ostrosłupy nie będące czworościanami fo-
remnymi, to można pokazać, że 8 – identycznych – stosownie dobranych takich ostro-
słupów wypełnia przestrzeń „dokoła” dowolnego punktu. Wystarczy w tym celu utwo-
rzyć osiem ostrosłupów o podstawach będących trójkątami równobocznymi łącząc
w ustalonym ośmiościanie prawidłowym jego środek z wszystkimi wierzchołkami (odcinki
łączące środek ośmiościanu z wierzchołkami będą krawędziami omawianych ostrosłupów;

73 Którzy – jak należy sądzić – uważali, iż trzeba ograniczyć się do rozważania tylko brył prawidłowych, co
w przypadku czworościanów oznacza równość wszystkich ścian będących trójkątami równobocznymi.

74 Wiadomo co to jest ostrosłup i czworościan (prawidłowy, bo o taki tu chodzi).  Dla zapoznania się
z kolorytem  polskiego XIX-wiecznego tłumaczenia Józefa Czecha  przytoczmy te definicje z [21] (str.
231 i 232): def. 12 – Ostrosłup jest bryła ograniczona płaszczyznami, które na iedney płaszczyźnie
wystawione, w jednym się punkcie schodzą, def. 26 – Czworościan jest bryła ograniczona czterema
równemi i równobocznemi troykątami.
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każdy z nich będzie miał oczywiście ponadto także krawędzie będące krawędziami
wyjściowego ośmiościanu)75. Trzeba jednak zauważyć, że rozumowanie tu przedstawione
da się przenieść na przypadek każdej z czterech pozostałych brył platońskich, tj. czwo-
rościanu foremnego, sześcianu, dwunastościanu foremnego i dwudziestościanu forem-
nego76. Łącząc odcinkami środek każdej takiej bryły z jej wszystkimi wierzchołkami
otrzymamy – odpowiednio – cztery takie same ostrosłupy (piramidy według termino-
logii Brożka) o podstawach będących trójkątami równobocznymi, względnie sześć
ostrosłupów (piramid) o podstawach kwadratowych, lub dwanaście ostrosłupów (pira-
mid) o podstawach będących pięciokątami foremnymi lub też, w ostatnim przypadku,
dwadzieścia piramid o podstawach będących trójkątami równobocznymi. Oznacza to,
że lokalne77 wypełnienie przestrzeni, „dokoła ustalonego punktu” może być uzyskane
nie tylko przy pomocy ośmiu piramid o podstawach będących trójkątami równobocz-
nymi (tak jak to pokazał Brożek), ale także przy pomocy czterech piramid o podstawach
trójkątnych78, sześciu piramid o podstawach będących kwadratami, dwunastu79 piramid
o podstawach będących pięciokątami foremnymi względnie – w ostatnim przypadku –
dwudziestu piramid o podstawach będących trójkątami równoramiennymi. W Apologii
podano rozumowania i stosowne rachunki, w notatniku zaś są „siatki” brył, które „lo-
kalnie wypełniają przestrzeń”, w szczególności ostrosłupa o podstawie będącej trójką-
tem równobocznym (karta 10 recto) oraz ostrosłupa o podstawie będącej kwadratem
(karta 10 verso). Jeśli np. przyjmiemy, że krawędź kwadratu będącego podstawą
ostrosłupa mającego ściany będącymi trójkątami równoramiennymi, jednego z sześciu
„lokalnie wypełniających przestrzeń” ma długość a, to ramiona trójkątów równoramien-

nych stanowiących ściany tego ostrosłupa będą miały długość równą .
2

3ab =  Jeśli

b = 1, to ,
3

2=a  co z dokładnością do dziesiątego miejsca po przecinku wynosi

1,1547005384. Brożek na swoim rysunku (karta 10 verso) przyjmuje a = 10000000000

i wylicza wartość b równą 11547005384, a więc jest w swych rachunkach bezbłędny.

75 Brożek rozumuje inaczej – można powiedzieć, że ogólniej – rozważając kąty bryłowe przy wierzchoł-
kach spotykające się  w ustalonym punkcie, „dokoła którego” wypełniamy przestrzeń.  Konkluzja jego
rozważań (powtarzanych zresztą we fragmentach w kilku miejscach)  na końcu rozdziału XXVII (str. 89)
wyrażona obrazowo przez opis dyskutowanych piramid „interpretowanych” jako wazy stykające się
w jednym punkcie, ma postać (…) verum octo pyramides quorum vases sunt octavaepartis sphaericae
superficiei ad centrum sphaerae concurrentes replent locum, hoc est octo solidi recti anguli.

76 Jest, jak wiadomo 5 brył foremnych, zwanych platońskimi, znanych od czasów starożytnych: czwo-
rościan o czterech ścianach będących trójkątami równobocznymi, sześcian o sześciu ścianach bę-
dących kwadratami, ośmiościan o ośmiu ścianach będących trójkątami równobocznymi,  dwunasto-
ścian o dwunastu ścianach będących pięciokątami foremnymi i dwudziestościan o dwudziestu ścia-
nach będących trójkątami równobocznymi.

77 Nie jest to oczywiście globalne wypełnianie przestrzeni, takie jak osiągalne przy pomocy sześcianów.
W przypadku ostrosłupów mających podstawy kwadratowe możemy mówić o tym, że „wypełniamy nimi
przestrzeń globalnie, ale niejednorodnie” w taki sposób, że sześć z nich styka się mając wspólny
wierzchołek albo też dwa z nich stykają się podstawami (mając wspólną podstawę).

78 Oczywiście rożnych od tych, które rozpatrywał Brożek, bo mających inne kąty i inne – równoramien-
ne, ale z innym kątem wierzchołkowym – trójkąty jako ściany boczne. Jeszcze inne piramidy
o podstawach trójkątnych powstają przy łączeniu środka dwudziestościanu z jego wierzchołkami.

79 Można więc istotnie wypełnić przestrzeń lokalnie („dokoła” ustalonego punktu) 12 piramidami, ale tylko
wtedy, gdy będą to piramidy o podstawach będących pięciokątami foremnymi; nie o takie piramidy
jednak chodziło Ramusowi i nie takie piramidy wykluczył Brożek w swoim dziele.



107
STROMATA BROSCIANA

Dodajmy, że rysunki „siatek” omawianych brył (tu i w innych miejscach) są „wcięte w tekst”,
a całość robi wrażenie prawie ostatecznej wersji przewidywanej publikacji. Tekst ten, nieco
zmieniony doczekał się – nie od razu – publikacji  w Apologii… , o czym była już mowa.

W kontekście porównań rękopisu z notatnika z tekstem drukowanym, wróćmy do
pierwszego z omawianych tu fragmentów Apologii, dotyczącego informacji Briggsa
o Harriocie. Zauważamy, że w notatniku rękopiśmienny „pierwowzór” tego fragmentu
(karta 41 recto) jest  nieco odeń krótszy (brak m.in. wzmianki o Cavalierim). Ale jest
tam najważniejsza informacja dotycząca autorstwa metody obliczania miar kątów bry-
łowych. Oznacza to, że rękopis Brożka powstał po uzyskaniu przezeń wiadomości
o tym, że Briggs przypisuje autorstwo omawianej reguły Harriotowi. Czy można przyjąć,
iż było to około roku 1625 (gdy Briggs pisał o tym do Keplera)? Jeśli tak, to mielibyśmy
ograniczenie od dołu daty sporządzenie przez Brożka dyskutowanego tu zapisu w jego
notatniku (ograniczenie od góry jest trywialne – rok 1652); byłoby to jednak bardzo niepre-
cyzyjne. Może inne szczegóły pozwolą lepiej ustalić czas powstawania całego rękopisu.

Drugi z notatników  zasługujący na specjalną uwagę, zawiera przede wszystkim daty
urodzeń (a w niektórych przypadkach też i inne dane biograficzne) różnych osób.
Znajduje się on w Bibliotece Jagiellońskiej pod sygnaturą BJ Rkp.3254 I. Należy
przypuszczać, że daty urodzin zapisywane przez Brożka miały służyć jako „surowiec”
dla horoskopów; kilka zestawów astronomicznych „danych wyjściowych” dla horosko-
pów (układy planet w danym momencie) można też tam znaleźć. Notatki „biograficzne”
o różnych osobach są interesujące m.in. dlatego, że oprócz dat urodzenia zawierają
czasem barwne informacje, np. o klęsce szarańczy, względnie szczegóły dotyczące
odległości między miejscowościami lub też „dookreślenia” pory doby przez dodanie,
iż coś wydarzyło się „około nieszpora” itd.

Wybierzmy kilka not „biograficznych”. Str. 25: Serenissimus Rex Poloniae Sigismun-
dus Tertius nascitur 1566. die 20 Junii. post meridiem horis 8. 3. in Suecia sub 60
gradu latitudinis. Grisfolmiae {poniżej rysunek „domu”, czyli układ danych dla horoskopu}.
Str. 27: Anno 1595. Serenissimus Priniceps Wladislaus nascitur Cracoviae {w Łobzowie
– przyp. A.P.} die 9 Junii Hora 18 integri Horologii seu hora 2 post meridiem. Str. 31:
Anno 1559 die  v  Augusti quad erat dedicationis Mariae ad niues, inter horam 2 et
3 noctus sequentis nascitur Illusstrissimus et Reverendissimus Dominus Laurentius Gem-
bicki Archiepiscopus Gnesnensis Regni Poloniae primas in maiori Polonia. {następnie,
innym atramentem – morthius anno 1624 in Februario}. Str. 33: Ex libro Valentini
Fontani. Georgius Zbaraski nacitur anno Domini 1574 die 22 Aprilis feria quarta’’ in vigilia
S. Georgii post meridiem hora 2 vel tertia alias około nieszporu, od krzemienice trzy
mile. Dubno tez trzy mile. Ze Lwowa na ortum aestiuum trzy krzemienica. Natus
w Antowce, a następnie pod kreską: „vel potius ipso die S. Georgii feria quinta circa
horam xxj ut referunt mulieres80  {pod tym tekstem  linijka zapisana innym atramentem:

80 Odpisano dosłownie, z zachowaniem pisowni; krzemienica, to oczywiście Krzmienica, a właściwie
Krzmieniec, „w Antowce”, to ”w Antonówce” (Wanda Dobrowolska cytująca ten fragment w [18]  zwraca
uwagę na to, że trzeba odróżniać Antonówkę od Antonowca i Antonowa, innych miejscowości na Wołyniu
o podobnie brzmiących nazwach). Znaczek ’’ przy słowie quarta, oznacza odesłanie do noty „pod kre-
ską” (przypisu), która zaczyna się od tego znaczka.
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1631 mortius}. Str. 35: Ex libro Valentini Fontani. Christophorus Zbaraski nascitur anno
Domini 1579. Julii 24. feria sexta in vigilia S. Iacobi. Christinae marty, apud Russas Cleba
y Borysa alias Romana y Dauida ante meridiem Horis duabus vel vna. Szarancza beła
wte czásy. w krzemiencu się rodził Dies erat Christina virginis81 . Str. 89: Illmus {czyli
Illustrissimus} Dominus Petrus Gembicki Cancellarius Regni nascitur 1585 Die X Octo-
bris hora 3 noctus sequentus seu post meridiem die X Octobris hora 8 fer. 25. sub
alt. poli 52 grad. Str. 91:  Illmus Dn~us {Illustrissimus Dominus} Andreas Gembicki
Episcopus Lucaonensis natus Anno 1593. Die 30 Novembris {pierwotny zapis: Decem-
bris przekreślono i poprawną nazwę miesiąca wpisano powyżej pierwotnej} sub aurora
in principis Arietis (….)82

Nasuwa się tu wiele uwag, komentarzy i uzupełnień. Ograniczymy się do kilku jedynie.
Pojawiły się noty o trzech Gembickich. Wawrzyniec Gembicki, arcybiskup gnieźnieński

był – jak pisze jego biograf Adam Przyboś w [44] – najpoważniejszym przedstawicie-
lem możnej w w. XVII rodziny G-[embick]ich. W r. 1610 towarzyszył królowi pod
Smoleńsk, a potem sprawował rządy kraju w charakterze namiestnika. (…) 12.X.1615
został mianowany przez króla Zygmunta III prymasem, co zostało zatwierdzone przez
papieża Pawła V 8 maja roku następnego. Namiestnikiem w Koronie był też na mocy
konstytucji sejmowej w r. 1621. Już tylko te, wybrane nader selektywnie z bardzo
bogatego życiorysu, dobitnie pokazują jak znaczącą był postacią. Ta znamienita swoim
czasie postać ma swe miejsce w życiorysie Brożka. Na końcu wspomnianego już wyżej
dziełka Dissertatio de Cometa Astrophili pisze Brożek o sobie, swoim pochodzeniu
i o… opiece arcybiskupa gnieźnieńskiego: Agricolae sum filius, ac si vlteriora repetas
molitoris abnepos in municipio Archidioecesis Gnesnensis. Itaque vt omnes agnoscant
me meae originis  non esse immemorem, libenter me profiteor elientem Illustrissimi et
Reuerendissimi Domini Lavrentii Gebicki, Archiepiscopi Gnesnensis, Domini ac Meca-
enatis mei obserunadissimi83. Swoje (wspomniane wyżej) dzieło Arithmetica Integrorum
zadedykował Brożek temu samemu protektorowi. Na karcie tytułowej (verso) jest herb
Nałęcz Gembickiego, a dosłownie tu przepisana dedykacja ma postać: Illistriss. et
Reverendiss. Dno. D. Lavrentio Gębicki Dei gratia Archiepisc. Gnesn. Legato Nato,
Regni Poloniae Primati, Primoque Principi. Dno, et Mecaenati obserua~dissimo. Arcy-
biskup Wawrzyniec Gembicki zmarł 10 lutego 1624 r.; przypomnijmy, że Brożek dopi-
sał na końcu noty zawierającej datą urodzin – późniejszą – uwagę śmierci w lutym 1624.

Bratankiem Wawrzyńca Gembickiego był biskup łucki Andrzej Gembicki, nie tylko
znajomy, ale – jak twierdzi Franke ([22], str. 141) – przyjaciel Brożka. Można więc sądzić,

81 Zachowano pisownię (w tym małe i duże litery) według oryginału.
82 Pomijamy dalszy ciąg tego tekstu, obszerniejszego niż inne tego rodzaju (zwierającego w szczegól-

ności uwagę o święcie św. Andrzeja – 30 listopada – co pozwala na stwierdzenie, że błędne napi-
sanie grudnia zamiast  listopada nie było chyba skutkiem niedoinformowania co do rzeczywistej daty
urodzin Andrzeja Gembickiego, lecz tylko zwykłą – „doraźną” – pomyłką).

83 W tłumaczeniu Frankego ([22], str. 11): Jestem synem rolnika, a jeżeli  daléj chcesz śledzić, prapra-
wnukiem młynarza w miasteczku archidyjecezyi gnieźnieńskiej. Aby zatém wszyscy wiedzieli, iż pomny
jestem pochodzenia swego, rad się  przyznaję klientem Najprzewielebniejszego Wawrzyńca Gembic-
kiego, Arcybiskupa gnieźnieńskiego, pana i opiekuna mego.
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że Brożek miał sprawdzone wiadomości co do daty urodzin biskupa. Uwaga ta wydaje
się ważna dlatego, że w życiorysie Andrzeja Gembickiego [43] podano tylko rok śmierci
1654.  Korzystając z tego, co zanotował Brożek można uzupełnić życiorys z PSB
podając 30 listopada 1593 jako datę urodzin. Na życzenie biskupa A. Gembickiego
napisał Brożek dwa druki uzasadniających potrzebę zastąpienia kalendarza juliańskie-
go kalendarzem gregoriańskim wprowadzonym w Polsce w 1582 roku84.

Starszy brat Andrzeja, Piotr Gembicki był w latach 1635-1642) biskupem przemy-
skim, potem zaś  krakowskim. Od 2.XII.1635 był podkanclerzym koronnym a po śmierci
kanclerza Zamoyskiego objął 15.IV.1635 – jak piszą jego biografowie Władysław
Czapliński i ks. Hieronim Wyczawski [13] – pieczęć większą,  dodając przy tym, że
już uprzednio wobec słabości kanclerza Zamoyskiego (…) był G[embicki]  faktycznym
kierownikiem polskiej polityki zagranicznej. Jeśli Brożek traktował dosłownie (a tak chyba
należy sądzić) informację o tym, że Piotr Gembicki był kanclerzem (Cancellarius Re-
gni), to powinniśmy przyjąć, że nota biograficzna o biskupie Piotrze Gembickim zosta-
ła napisana po 15 kwietnia 1635 roku. Dodajmy, że dzień urodzin – 15 października
1585 – znajduje potwierdzenie w przywołanym tu życiorysie z PSB85.

Komentarzy wymagają noty o Zbaraskich, przede wszystkim zaś dane dotyczące
koniuszego wielkiego koronnego Krzysztofa Zbaraskiego, późniejszego ucznia – i jak
piszą autorzy drugiego tomu Dziejów Krakowa ([6], str. 345) – wielbiciela Galileusza.
Spotyka się informację, że urodził się w roku 1580 (por. np. [24]), ale np. Wanda
Dobrowolska w [18] uznaje za właściwą datę jego urodzenia podaną przez Brożka: 25
lipca 1579. Autorka jednak zwraca uwagę na to, że z dzieła Szymona Starowolskiego
[V] zawierającego odpisy epitafiów ważnych w Polsce osób86 wynika, iż powinno się
przyjąć rok 1580 za rok urodzenia Krzysztofa Zbaraskiego (umierając w roku 1627 miał
mieć lat 47, a tymczasem jeśli Brożek miał rację, to Zbaraski miał w tym roku lat 48).
Ponieważ jednak daty oraz wiek osób upamiętnianych na epitafiach, podawane były
często z błędami87, należy raczej ufać Brożkowi. Pewność co do daty podanej przez
Brożka dałoby uzyskać wiedząc kiedy okolice Krzemieńca nawiedziła plaga szarańczy;
jeśli było to w roku 1579, a nie w 1580, to sprawę należałoby uznać za definitywnie
rozstrzygniętą. Niestety dostępne kroniki klęsk notują jedynie wojny i pomory; nie

84 Apologia Pierwsza Kálendárza Rzymskiego Poweszechnego. Za synodalnem Roskazániem Iaśnie Wiel-
możnego I.M.X. Andrzeja Gembickiego, Biskupa Łuckiego. Napisáná Przez X. Iana Broscyusa,
Artium et Medicinae Doctorem,SacraeTheologiae Baccalaureum, et Professorem in Academia Cracouiensi,
Plebaná Miedzyrzeckiego. Do zacnego Narodu Russkiego: Na pokázanie słuszności wywodów
O Kálendarzá Stárego błędách, Podánych Od Wielebnego Oycá Kassiana Sakowica, Archimandryty
Dubińskiego, Unitá, Kraków 1641 oraz Apologia Wtora Kálendarzá Rzymskiego Powszechnego itd.
(jak w Apologii Pierwszej, Warszawa 1641).

85 Zauważmy, że daty urodzin Piotra Gembickiego i Brożka: 10.X.1585 i 1.XI.1585 dzielą tylko trzy
tygodnie.

86 Epitafium z kościoła OO. Dominikanów,  str. 140-141.  Data śmierci według tego epitafium: 9.III.1627.
87 Np. data śmierci Kopernika odnotowana przez Starowolskiego z epitafium w kościele św. Janów

w Toruniu jest błędna. Błędnie podano też wiek Brożka na – nieistniejącym już w tej chwili, ale od-
notowanym przez Starowolskiego – epitafium Jana Brożka w kościele św. Anny w Krakowie.



110
ANDRZEJ PELCZAR

znalazłem żadnej informacji na temat szarańczy88. Nie ma natomiast żadnych wątpliwo-
ści do podanej przez Brożka daty urodzin kasztelana krakowskiego Jerzego Zbaraskiego
(który zmarł w roku 1631). W formie komentarza można dodać, że jest wielce praw-
dopodobne, że studiując przez jakiś czas na Akademii Krakowskiej (przed wyjazdem
na studia do Włoch, zapewne przez jakiś okres pomiędzy latami 1586 i 1591; por. [18],
str. 86-87) mógł słuchać wykładów, lub chociaż zetknąć się z Walentym Fontaną89,
późniejszym nauczycielem Brożka. To może tłumaczyć skąd bierze się przy notach
Brożka o Zbaraskich (i tylko tam) informacja „wstępna”:  Ex libro Valentini Fontani.

W nocie o Władysławie IV występuje – Hora 18 integri Horologii. Mowa o systemie
liczenia upływających  godzin w danym dniu począwszy od zachodu słońca w dniu
poprzednim (w układzie dwudziestoczterogodzinnym), o czym wspomniano wyżej przy
dyskusji daty urodzin Brożka. O wprowadzeniu tego systemu do Polski  (i różnych jego
nazwach pisze m.in. Wiesława Siedlecka w [45], str.38-39). Na uniwersytecie krakow-
skim posługiwano się wtedy tym systemem przy określaniu godzin wykładów
(por.  [IV]90 ).

Autor pragnie podziękować Panu Doktorowi Krzysztofowi Pawłowskiemu także za
przetłumaczenie niełatwego do odcyfrowania – dla niespecjalisty – tego autografu, Panu
Profesorowi Jerzemu Wyrozumskiemu za cenne konsultacje  (w tym, za zwrócenie uwagi
na sposób zapisania nazwiska Brożka w Metryce), pracownikom Działu Starych Dru-
ków Biblioteki Jagiellońskiej, z jego kierownikiem Panią Mgr Małgorzatą Gołuszką
i Panem Drem Marianem Malickim na czele, za uczynną pomoc i cierpliwość, a także
last but not least Panu Profesorowi Zdzisławowi Pietrzykowi, Dyrektorowi Biblioteki, za
życzliwe usuwanie problemów (także formalnych) i zgodę na zamieszczenie prezento-
wanych tu ilustracji, a Panom Profesorom Jerzemu Wyrozumskiemu i Kazimierzowi
Korusowi za konsultacje dotyczące różnych poruszanych tu zagadnień.

Specjalne podziękowania należą się Panu Doktorowi Janowi Mietelskiemu za pomoc
w kwestiach astronomicznych i zgodę na skorzystanie z jego, nieopublikowanego
jeszcze, tekstu.

88 Pewne światło rzuca może na tę sprawę następujący fragment opracowania Stanisława Hoszowskiego
[25], str.  135:  Rok 1580 przynosi nową zwyżkę cen owsa, nie tak jednak silną jak poprzednio. Zaczyna
się ona już w 1579 r. i prawdopodobnie  spowodowana jest złym wynikiem zbiorów, w czwartym bowiem
kwartale nie widzimy normalnie występującej zniżki. Ceny  za kłodę przebiegają począwszy od pierw-
szego kwartału 1579 następująco 26 gr,-, 40 gr, 41 gr 1580 – 43,47, 48, 28 {kreska przy drugim
– jak się należy domyślać kwartale 1579 r. – oznacza brak danych} drożyzna więc ma miejsce w 1580
do czasu zbiorów – po nich bowiem, w ostatnim kwartale, ceny spadają znacznie. Może te „złe wyniki
zbiorów” spowodowane były klęską szarańczy w 1579 r. ? Jeśli tak, to mielibyśmy szukane potwier-
dzenie.

89 Wanda Dobrowolska w [18] (przypis na str.87) zwraca uwagę na to, że nie ma śladów jego wpisu na
Akademię Krakowską, ale dodaje że: …. wobec tak stanowczego świadectwa, jakie sam dał o sobie
{jako kasztelan krakowski stwierdził, że w Krakowie wziął prima rudimenta litterarum; odesłanie do źródeł
w [18], str. 86}, tłumaczyć należy ciężkiemi stosunkami  i zamieszaniem, jakie przechodziła wtedy krak.
akademja (….) Możliwe, że w ogóle się nie wpisywał do albumu lub też brał prywatne lekcje od pro-
fesorów akademji {cytat z zachowaniem oryginalnej pisowni}.

90 Jeremi Wasiutyński w [53], str. 40  napisał, że już Kopernik słuchał wykładów (m.in. o Jana de Sa-
crobosco Sphera mundi) rozplanowanych według godzin liczonych w tym systemie.
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Najważniejsze rękopisy i druki z XVI wieku przywoływane w tekście

[0] BJ  Rkp  260, Na okładce wycisk Tertia pars Matriculae, na wyklejce wewnątrz okładki napis: Metrica
studiosorum tertia pars, na karcie 1 verso kompletny tytuł: Tertia pars matriculae inclitae Univer-
sitatis studii Cracouien. Fu~date et erectae Anno domini millesimo quadrigentesimo per Serenis-
simu~et Inuictissimu~principem et du~ Vladislau~. Protu~c Deo disponente Regem Poloniae etc.

[I] BJ  Rkp 3048a, Annorum Priorum 30 Incipientium ab Anno Christi 1595, & desinentium in annum
1624, EPHEMERIDES  BRANDENBURGICAE COELESTIUM MOTUUM ET TEMPORUM;  Summa
diligentia in lunaribus calculo duplici Tychonico & Prutenico, in reliquis Planetis Prutenico feu Co-
pernicaeo eleborate, a DAVIDE ORIGANO GLACENSE in Germano, Mathematico Academia Elec-
torali Brandenburgica Profeffpre Publ. & Ordinario. (…) Typis exfcripfit Ioannes Eichorn  Anno 1609.
Apud Davidem Reichardum Biblipolam Stetinensem. {Efemerydy na lata 1595-1624, ale brak kart
obejmujących lata 1620-1624}

[II] BJ Rkp 3048b, Ephemeris, Tomus I [David Origani] {Efemerydy na lata 1625-1643; rok wyd.1609}.
[III] BJ Rkp 3047, Ephemeris, Tomus 2 [David Origani], {na ostatniej karcie recto: Impressum Franco-

furti ad Viadrum, sumptibus autoris. Anno M.DC.IX ; efemerydy na lata 1644-1654}.
[IV] BJ Rkp. 220, Codex diligentiorum et negligentiarum philosophicae facultatis in Academia Cra. Pro-

fessorum. Metrica vulgo appelatus  {lata 1564-1656}
[V] Monvmenta sarmartorvm, Viam vniuerfae carnis Ingreffum. Simone Starovolscio Primicerio Tar-

nouienfi Collectore. Cracoviae (…), M.DC.LV.

Pozycje bibliograficzne z wieków XIX, XX i XXI przywoływane w tekście

[1] W. Adamczyk, Ceny w Lublinie od XVI do końca XVIII wieku {zeszyt 17 serii Badania z dziejów spo-
łecznych i gospodarczych pod redakcją prof. Fr.Bujaka}, Lwów 1935.

[2] Archiwum nacji polskiej w Uniwersytecie Padewskim, t. I1, Statuta oraz akta i protokoły zgromadzeń
nacji polskiej w Uniwersytecie Padewskim, do druku przygotował Henryk Barycz, Zakład Historii Nauki
i Techniki PAN, Źródła z dziejów nauki i techniki, t.XI, Zakład Narodowy im.Ossolińskich, Wrocław-
Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1972.

[3] Arystoteles, Dzieła wszystkie, przekłady, wstępy i  komentarze K.Leśniak, A.Paciorek, L.Regner, P.Siwek,
t. 1-6, PWN, Warszawa 2003.

[4] J. S. Bandtkie, Historya drukarń krakowskich od zaprowadzenia druków do tego Miasta aż do cza-
sów naszych, Wiadomością o wynalezieniu sztuki drukarskiey Poprzedzona {Przez Jerzego Samu-
ela Bandtkiego D.Fil: Professora Bibliografii i Bibliotekarza Uniwersytetu Krakowskiego; Członka Krol:
Towarzystwa Warszawskiego Przyjacioł Nauk, Tow: Nauk w wyższey Luzacyi, Tow:Wrocławskiego
rozmnożenia Nauk i przremysłu}, w Krakowie R. 1815.

[5] J. S. Bandtkie, Historya Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie {przez Jerzego Samu-
ela Bandtkiego Fil. D. Professora Bibliografii i Bibliotekarza w Uniwersytecie Jagiel. Krak: Członka
Towarzystwa Król. Warszawsk. Przyjaciół Nauk, Krak. uczonego, Wyższéy Luzacyi Gerlickiego i Wro-
cławskiego do pomnożenia Industryi i nauk (…)} w Krakowie (…) 1821.

[6] J. Bieniarzówna, Jan M. Małecki, Dzieje Krakowa, t.2, Kraków w wiekach XVI-XVIII, Kraków 1994.
[7] Biographies Index, [w:] Internetowe „Archiwum Historii Matematyki”; adres internetowy: http://turn-

bull.dcs.st-and.ac.uk/history/BiogIndex.html; biogramy autorstwa J. J. O’Connora i E. F. Robert-
sona; tam też odsyłacze i łącza elektroniczne (links) do ich artykułów z historii matematyki.

[8] L. A. Birkenmajer, Stromata Copernicana, Studja, poszukiwania i materiały biograficzne, nakładem
PAU, Kraków 1924.

[9] Jan Brożek 1585-1652 in Universitate Collegii Maioris Professor {Katalog wystawy poświęconej
Janowi  Brożkowi w Collegium Maius UJ}, Kraków 1998.

[10] J. Brożek, Wybór pism, t. I, opracował H. Barycz, PWN, Warszawa 1956.
[11] J. Brożek, Wybór pism, t. II, opracowała J. Dianni, PWN, Warszawa 1956.
[12] I. Chodynicki, Dykcyonarz uczonych Polaków zawierający krótkie rysy ich życia, szczególne wia-

domości o pismach, i krytyczny rozbiór ważniejszych dzieł niektórych, porządkiem alfabetycznym
ułożony, t. I, A-K, Lwów, 1833.

[13] W. Czapliński,  ks. Hieronim Wyczawski, Gembicki Piotr, PSB, t. VII, str. 379-381.
[14] J. Dianni, Jan Brożek (Joannes Broscius) akademik krakowski (1585-1652), Warszawa 1949.
[15] J. Dianni, A. Wachułka, Tysiąc lat polskiej myśli matematycznej, Warszawa, 1963.



112
ANDRZEJ PELCZAR

[16] S. Dickstein, z rękopisów Harriota, Wiadomości Matematyczne, t. VI (1902), 259-260 (poz. III w dziale
Miscellanea).

[17] Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, wstęp Kazimierz Leśniak, tłumaczenie i przy-
pisy Irena Klońska, Biblioteka Klasyków Filozofii, PWN, Warszawa 1968.

[18] W. Dobrowolska, Młodość Jerzego i Krzysztofa Zbaraskich (Z wstępem o rodzie Zbaraskich i życiory-
sem Janusza Zbaraskiego wojewody bracławskiego), Nakładem Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Prze-
myśl 1926.

[19] Dykcyonarz biograficzno-historyczny czyli krótkie wspomnienia żywotów ludzi wsławionych cnotą,
nauką, przemysłem, męstwem, wynalazkami, błędami. Od początku Świata do najnowszych czasów.
T. I, Warszawa, nakładem Gustawa Leona Glücksberga, księgarza przy ulicy Miodowej nr. 483 wprost
kapucynów, 1944.

[20] Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1764 , I, red. K. Lepszy, Uniwersytet Jagielloń-
ski, wydawnictwa jubileuszowe, t. XXI/I, Kraków 1964.

[21] Euklidesa Początków Geometryi ksiąg ośmioro (…) z dodanemi przypisami dla pożytku młodzi aka-
demickiey wytłumaczone przez Józefa Czecha (…) wydanie drugie z przydaną Trygonometryą Ro-
berta Simsona przełożoną z angielskiego (…), Wilno, 1817.

[22] J. N. Franke, Jan Brożek (J.Broscius) Akademik krakowski 1585-1652. Jego życie i dzieła ze szcze-
gólnem uwzględnieniem prac matematycznych, Kraków, 1884.

[23] C. J. Gerhardt, Geschichte der Mathematik in Deutschland, {w serii: Geschichte der Wissenscha-
ften in Deutschland, t. IX}, München 1877.

[24] S. Grzybowski, Dzieje Polski i Litwy (1506-1648) {t. IV Wielkiej Historii Polski}, wyd. FOGRA, Kraków
2000.

[25] S. Hoszowski, Ceny we Lwowie w XVI i XVII wieku {zeszyt 4 serii Badania z dziejów społecznych
i gospodarczych pod redakcją prof. Fr. Bujaka}, Lwów 1928.

[26] Historia Nauki Polskiej pod red. Bogdana Suchodolskiego, t. VI, Dokumentacja bibliograficzna. Indeks
biograficzny tomu i i II, opracował Leszek Hajdukiewicz, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-
-Kraków-Gdańsk, 1974.

[27] Jan Brożek 1585-1652 in Universitate Collegii Maioris Professor {Katalog wystawy poświęconej
Janowi Brożkowi w Collegium Maius}, Kraków, 1998.

[28] Jana Brożka Gratis 1625 wydał Henryk Barycz, PAU, Biblioteka Pisarzów Polskich nr 82, Kraków
1929.

[29] T. Kałkowski, Tysiąc lat monety polskiej, wyd. drugie powiększone, Wydawnictwo Literackie, Kra-
ków 1974.

[30] V. J. Katz, A History of Mathematics. An Introduction. II wyd., Addison-Wesley, 1998.
[31] S. Kośmiński, Słownik lekarzów polskich obejmujący oprócz krótkich życiorysów lekarzy polaków

(sic!) oraz cudzoziemców w Polsce osiadłych, dokładną bibliografią lekarską polską od czasów
najdawniejszych aż do 1885 r. {Ułożył Stanisław Kośmiński Członek i bibliotekarz warsz. tow. lek.,
członek związkowy wileńskiego tow. lekarskiego}, Warszawa 1888.

[32] Kwintylian, Kształcenie mówcy, Księgi I, II i X, przełożył i opracował Mieczysław Brożek, Biblioteka
Narodowa, Nr 62, Seria II, Ossolineum, Wrocław 1951.

[33] Mała Encyklopedia Kultury Antycznej A-Z, wyd. VIII, PWN, Warszawa 1990.
[34] J. Majer, Zawód lekarski Jana Brosciusa, Rocznik Wydziału Lekarskiego w Uniw. Jag., V(1842).
[35] J. Mietelski, Jednoznaczność daty urodzenia Jana Brożka (1585-1652). Biuletyn BJ, 2005, w druku.
[36] J. Muczkowski, Rękopisma Marcina Radymińskiego do dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego odno-

szące się, Kraków, 1840.
[37] J. Muczkowski, Statuta nec non liber promotionum philosophorum ordinis in Universitate Studiorum

Jagellonica ab anno 1402 ad annum 1849, Cracoviae 1849.
[38] Z. Opial, O pracach Jana Brożka z teorii liczb, Kwart. Hist. Nauki i Techniki, 1958, nr 4, str. 537-

563.
[39] A. Pelczar, Jan Brożek (1585-1652) matematyk, historyk nauki, profesor i dobrodziej Uniwersytetu

[w:] Złota Księga 600-lecie odnowienia Akademii Krakowskiej, pod red. B. Szafirskiego, Kraków
2000, 239-269.

[40] A. Pelczar, Broscjusz o tym co (niejasno) napisał Polibiusz czyli Brożek cytuje Kwintyliana, IMUJ
Preprint 2006/H1 {ukaże się w Wiadomościach Matematycznych}.

[41] Polibiusz, Dzieje, t. I, przełożył, opracował i wstępem opatrzył Seweryn Hamer, Biblioteka Prze-
kładów Literatury Antycznej 3, Ossolineum, Wrocław, 1957.

[42] Polibiusz, Dzieje, t. II, przełożyli Seweryn Hammer i Mieczysław Brożek, przypisami opatrzył Józef
Wolski, Biblioteka Przekładów Literatury Antycznej 4, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1962.



113
STROMATA BROSCIANA

[43] A. Przyboś, Gembicki Andrzej, PSB, t. VII, Kraków 1948-1958, str. 375-376.
[44] A. Przyboś, Gembicki Wawrzyniec, PSB, t. VII, Kraków 1948-1958, str. 382-384.
[45] W. Siedlecka, Polskie zegary, Wyd. Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, Wrocław, Warsza-

wa, Kraków, Gdańsk, 1974.
[46] Słownik biograficzny matematyków polskich, red. S. Domoradzki, Z. Pawlikowska-Brożek,

D. Węglowska, Tarnobrzeg 2003.
[47] J. Sołtykowicz, O stanie Akademii Krakowskiey (….) {Krótki Wykład Historyczny. Nayjaśnieyszemu

Panu Fryderykowi Augustowi Krółowi Saskiemu, Xiążęciu Warszawskiemu etc, etc, etc, Na Posie-
dzeniu Publicznem Szkoły Główney Dnia 10 Maja Roku 1810 Podany przez J. Sołtykowicza (…)}
w Krakowie 1810 w Drukarni Gröblowskiéy.

[48] J. A. Szwagrzyk, Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w., Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-
Gdańsk, 1973.

[49] K. Tatarkiewicz, Brzozek czy Brożek ? Uwagi w 350 lecie śmierci Jana Brosciusa, Wiadomości Ma-
tematyczne, 38 (2002), 131-138.

[50] K. Tatarkiewicz, Brzozek czy Brożek? Materiały do rozważań w 350 lecie śmierci Jana Brosciusa,
{wydruk komputerowy, na prawach rękopisu, 253 str.}, Warszawa 2002.

[51] K. Tatarkiewicz, Brzozek czy Brożek? – oto jest pytanie! (W 350-lecie śmierci Jana Brosciusa), [w:]
Algorytmy w dziejach matematyki; materiały XVI Szkoły Historii Matematyki, Turawa, 14-18 maja 2002
r. red. K. Hałkowska, P. Urbaniec, Uniwersytet Opolski, Zeszyty Naukowe, Matematyka 31, Opole
2003, 172-187.

[52] K. Tatarkiewicz, Uzupełnienia, [w:] Matematyka abelowa – w dwóchsetlecie urodzin Nielsa Henrika
Abela (1802-1829), XVII Ogólnopolska Szkoła Historii Matematyki, Nowy Sącz, 9-13czerwca 2003
r., Praca zbiorowa pod red.W. Więsława, Nowy Sącz 2004, 154-155.

[53] J. Wasiutyński, Kopernik twórca  nowego nieba z 125 ilustracjami i mapą,  Warszawa 1938, Wy-
dawnictwo J. Przeworskiego.

[54] E. Żyliński, Kopernik jako matematyk [w:] Mikołaj Kopernik, str. 31-35, Książnica Polska, Lwów-
Warszawa 1924 {wyd. Lwowski Komitet Obchodu 450 Rocznicy Urodzin M. Kopernika}.

[55] E. Stamm, Geometrja Kopernika, Wiadomości Matematyczne 37 (1934), 57-100. (Red.)




