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Świat zwierząt w XII księdze 

Etymologii Izydora z Sewilli1 

 

Izydor z Sewilli, który urodził się około r. 

560 n.e. i zmarł w r. 636, był biskupem, mężem 

stanu, doradcą i przyjacielem wizygockich 

królów. Dzisiaj znany jest przede wszystkim jako 

uczony pisarz i autor licznych dzieł o różnorodnej 

tematyce. Najbardziej obszernym i cennym 

spośród nich są Etymologie w dwudziestu księgach 

(Etymologiarum libri XX), pierwsza 

średniowieczna encyklopedia obejmująca 

wiadomości ze wszystkich ówcześnie znanych 

dziedzin wiedzy. Dzieło to zostało napisane w 

latach 612-636 n.e. z myślą o wszystkich 

duchownych i świeckich, którzy, zdobywając 

wiedzę, chcieli za jej pomocą służyć Hiszpanii 

oraz Kościołowi. Czytelnik Etymologii znajduje w 

nich miedzy innymi informacje z zakresu siedmiu 

nauk wyzwolonych (trivium: gramatyka, 

dialektyka, retoryka; quadrivium: geometria, 

arytmetyka, astronomia, muzyka), a także 

medycyny, prawa, historii, teologii, etnografii, 

geografii, meteorologii, mineralogii, metalurgii, 

rolnictwa, architektury, budowy statków, 

                                                 
1  Analiza tekstu została dokonana na 
podstawie wydania: Isidore de Séville, Étymologies XII: 
Des animaux, texte établi, traduit et commenté par J. 
André, Paris 1986. 

wojskowości, anatomii, botaniki, i przy tym, co 

będzie dla tej pracy szczególnie ważne, zoologii2. 

Układ poświęconej zwierzętom księgi XII 

Etymologii Izydora przypomina układ ksiąg 

poświęconych zwierzętom w Historii naturalnej. 

Podobnie jak Pliniusz, Sewilczyk omawia kolejno 

cztery klasy zwierząt: czworonogi (oswojone i 

dzikie), zwierzęta wodne, ptaki oraz owady3. 

Przedstawienie całej fauny w jednej zwartej 

księdze nie było zadaniem łatwym, zwłaszcza dla 

kogoś, kto znał zwierzęta nieomal wyłącznie z 

literatury. Dążąc do tego, aby uczynić 

dokonywaną przez siebie prezentację zwierząt 

nie tylko wyczerpującą, ale również przystępną i 

przejrzystą, Encyklopedysta dzieli wszystkie 

zwierzęta – rzeczywiście istniejące oraz mityczne 

(przyjmuje za fakt istnienie centaurów i gryfów) – 

na osiem grup, omówionych odpowiednio w 

ośmiu rozdziałach księgi.  

W ten sposób Izydor tworzy własną 

klasyfikację zwierząt, która opiera się na 

kryteriach, które dzisiaj nazwalibyśmy 

pozanaukowymi. Bierze pod uwagę przede 

wszystkim stosunek człowieka do opisywanego 

zwierzęcia, fakt jego udomowienia bądź też 

dzikości oraz użyteczność danego stworzenia dla 

ludzi. Pierwszy rozdział księgi dedykuje w 

związku z tym bydłu i zwierzętom pociągowym, 

oswojonym oraz mającym szczególne znaczenie 

dla pracy człowieka na roli i dla jego życia 

                                                 
2  O życiu i dziele Izydora por. M. Starowieyski, 
Izydor z Sewilli (560?-636), „Meander” 22 (1967), ss. 452-
466; por. T. Krynicka, Izydor z Sewilli, Kraków 2007. 

3  J. André, Introduction, [w:] Isidore de Sevillé, 
Étymologies XII, ss. 7-34, s. 7-8. 
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codziennego. Omówiona w następnym rozdziale 

grupa druga to również czworonogi, ale te dzikie 

i niebezpieczne, z zasady zdecydowanie o wiele 

mniej związane z człowiekiem niż poprzednia 

grupa, a często wręcz wrogie wobec niego. 

Innych przedstawicieli świata fauny Izydor 

klasyfikował na podstawie ich wielkości. Rozdział 

III poświęcony został małym czworonogom; 

rozdział siódmy – ptakom, a ósmy – małym 

istotom latającym. Uwzględnił także środowisko 

życia zwierząt (wyróżniając lądowe czworonogi, 

płazy i robaki, a także ryby i ptaki) oraz sposób 

poruszania się zwierząt (pełzające węże i robaki). 

Podsumowując, we wprowadzonym przez niego 

podziale można wyróżnić czworonogi (duże 

oswojone, duże dzikie, małe, grupy I-III), 

pełzające po ziemi płazy i robaki (grupy IV-V), 

pływające w wodzie ryby (grupa VI) oraz 

zwierzęta latające (duże i małe, grupy VII - VIII). 

Encyklopedysta wyraźnie stara się uczynić swój 

wykład klarownym i logicznym, lecz mimo to 

popełnia liczne niekonsekwencje4. Materiał 

uporządkowany najbardziej racjonalnie znajduje 

się w rozdziale I, który opowiada o bydle i 

zwierzętach pociągowych. Dla odmiany owady 

zostały omówione aż w trzech rozdziałach księgi. 

Cykada znalazła się wśród małych zwierząt (III), 

pszczoła i skarabeusz – wśród małych zwierząt 

latających (VIII), kantaryda i mól – wśród 

robaków (V). Wśród dzikich zwierząt groźnych z 

powodu swoich zębów i szponów Izydor lokuje 

roślinożernego bobra i żyrafę, oddanego 

człowiekowi psa czy kameleona, który jest 

drapieżnikiem, ale przecież nie atakuje ludzi. W 

rozdziale o wężach natomiast – wbrew 

naukowym kryteriom – umieszcza obok siebie 

opisy przedstawicieli trzech rodzin zwierząt. 

                                                 
4  J. André, Introduction..., s. 9-10. 

Salamandra reprezentuje amfibie, jaszczurki oraz 

gekon – jaszczurki, zaś najliczniejsze są, zgodnie z 

tytułem rozdziału, płazy. W rozdziale o robakach 

(De vermibus, V) obok larw, gąsienic i robaków 

Izydor omawia zwierzęta, które różnią się od nich 

budową i sposobem poruszania się, przykładowo 

pająka, stonogę oraz pchłę. Niektóre z nich 

mogłyzostać w ten sposób zaklasyfikowane przez 

Encyklopedystę, ponieważ w pewnym okresie 

życia tworzą larwy. Jednak wydaje się mało 

prawdopodobnym, że Izydor wiedział o tym, a 

nawet, że w poświęcił uwagę stadium 

larwalnemu, mniej przecież ważnemu niż 

stadium dorosłego osobnika. W rozdziale 

zatytułowanym De piscibus Izydor opowiada 

również o krokodylu, hipopotamie, żółwiu 

morskim i wielorybie.  

Zauważmy jednak, że Izydor był 

prawdopodobnie świadomy odmienności tych 

istot od ryb, skoro opisał je obok siebie, niejako 

tworząc w obrębie grupy „ryby” podgrupę 

zwierząt, które rybami nie są, mimo że mieszkają 

w wodzie. Być może istnienie niektórych spośród 

wspomnianych niespójności można wytłumaczyć 

tym, że Izydor pozostawił swoje dzieło 

nieukończonym5, a redaktor, który dokonywał 

jego ostatecznej redakcji oraz podziału na księgi i 

rozdziały, zaopatrzył je w nieodpowiednie tytuły? 

Czy nie można przypuszczać, że Encyklopedysta 

zatytułowałby rozdział VI księgi XII „O 

zwierzętach, mieszkających w wodzie”, a nie „O 

rybach”? 

Skoro zostały wspomniane podgrupy w 

grupach zwierząt, nadmieńmy jedynie, że 

                                                 
5  T. Krynicka, Izydor z Sewilli jako mistrz 
kompilacji: organizacja materiału w „Etymologiach” na 
przykładzie księgi XVII „De agricultura”, „Vox Patrum” 
26 (2006), ss. 319-333, s. 324-325. 
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tworząc tylko dwie z owych podgrup, Izydor 

odwołuje się do wspólnych cech zwierząt (poza 

wspomnianą grupą ‘nie-ryb wśród ryb’ mamy 

jeszcze grupę ‘kotów’ wśród ‘dzikich zwierząt’, a 

mianowicie lwa, tygrysa, panterę i lamparta). 

Klasyfikacja w większości podgrup opiera się 

raczej na podobieństwach nazw opisywanych 

stworzeń6. W rozdziale VI (o rybach) występują 

przy sobie mullus (czerwonobroda ryba jadalna), 

mugil (mugil, mugilis – gatunek ryby morskiej), 

melanurus (gatunek ryby morskiej); w rozdziale II 

sąsiadują ze sobą cameleon i camelopardus; w 

rozdziale IV (o wężach) blisko siebie znajdują się 

opisy takich zwierząt jak salamandra, saura 

(saura, ae – jaszczurka) oraz stellio (stellio, onis – 

cętkowana jaszczurka identyfikowana z 

gekonem). Nie można wykluczyć, że omówienie 

ich tuż obok siebie jest jeszcze jednym dowodem 

na to, że opracowując Encyklopedię, Izydor 

korzystał z wypisów, sporządzonych w trakcie 

lektury pism innych pisarzy – swoistych fiszek, 

które układał alfabetycznie w swojej pracowni7 . 

Przyjrzyjmy się sposobowi opisywania 

przez Izydora poszczególnych zwierząt na 

przykładzie rozdziału II „De bestiis”.Prezentację 

zwierzęcia rozpoczyna od wyjaśnienia jego 

nazwy, gdyż dla Izydora narzędziem do 

poznania świata jest przede wszystkim 

etymologia. Twierdzi on, że znajomość 

początków nazw rzeczy, czyli powodów, dla 

których zostały one im nadane, dorównuje 

znajomości nazywanych rzeczy8. Dla przykładu, 

łacińska nazwa lisa vulpis pochodzi jego zdaniem 
                                                 
6  J. André, Introduction..., s. 11. 
7  O metodach pracy Encyklopedysty pisze J. 
Fontaine, por. Isidore de Séville et la culture classique dans 
l’Espagne wisigothique, t.  I-II, Paris 1959, t. III, Paris 1983, 
s. 766-772, 779-781. 

8  T. Krynicka, Izydor..., s. 68-69. 

od volupis (przebierający łapami), gdyż zwierzę to 

jest zmienne (volubilis), nie chadza prostymi, lecz 

krętymi drogami (2,29). Dyskursy etymologiczne 

pojawiają się w opisach aż 21 spośród 25 

opisywanych dzikich zwierząt. Ich brak we 

wspomnianych 4 przypadkach można najpewniej 

wytłumaczyć tym, że w chwili śmierci Autora 

encyklopedia pozostała nieukończona.  

Opisując budowę zwierząt, 

encyklopedysta zwraca uwagę na ich wielkość, 

kolor, owłosienie i kształt głowy, a także fakt 

posiadania lub też nie rogów, ogona czy skrzydeł. 

Na ciele pantery (panthera) występują białe bądź 

czarne łaty w kształcie kółek przypominających 

oczy (2,8), a gryf (griphus) jest zwierzęciem 

skrzydlatym i czworonożnym (2,17). Zdaniem 

Izydora to właśnie poprzez swojąbudowę 

zwierzęta często uzyskiwały przynależne im 

nazwy. Słoń odznacza się wielkością, dlatego też 

Izydor szuka początków jego nazwy w greckim 

słowie λόφος [lofos] oznaczającym górę. Jego 

zdaniem pogłos pierwotnego źródłosłowu λόφος 

wyraźnie pobrzmiewa w łacińskim słowie 

elephantus (2,14). Nosorożec ma na nosie róg o 

długości 4 stóp (około 1,18 m), czemu według 

Izydora zawdzięcza swoją nazwę, bowiem słowo 

rhinoceron tłumaczy się na łacinę jako ,,róg na 

nosie”(2,12). Analogicznie, wskutek posiadania 

jednego rogu na środku czoła jednorożec zwany 

jest monoceron. Jak widzimy, początków łacińskich 

nazw dzikich zwierząt Izydor szuka również w 

grece, ale sprawą zrozumiałą jest, że nie zawsze 

postępuje w ten sposób. Jeżowiec przypomina 

Izydorowi z wyglądu jeża, gdyż ma na grzbiecie 

kolce, którymi rani kąsające go psy. Jego łacińską 

nazwę hystrix nadano mu od szelestu, które te 

kolce wydają, określanego słowem stridor (2,35). 
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Izydor śledzi również podobieństwa w 

wyglądzie pomiędzy zwierzętami. Skóra 

kameleona jest plamista niczym skóra lamparta 

(pardus) (2,18). Podobne do lamparcich łaty 

znajdują się także na grzbiecie rysia, zwierzę to 

jednak przypomina Izydorowi przede wszystkim 

wilka, dlatego też zalicza je do rodziny wilków i 

stwierdza, że nazwa lincis wywodzi się od 

greckiego λύκος [lykos] (2,20). Równie 

rzeczywiste co rysie i wilki są dla Sewilczyka 

gryfy – skrzydlate czworonogi, podobne do 

lwów, ale mające skrzydła orłów.   

Encyklopedysta zwraca także uwagę na 

istnienie różnych odmian zwierząt oraz wymienia 

cechy, którymi się różnią. Małpy włochate 

(sphingae villosae) mają sterczące włosy (2,32), a 

małpa etiopska (simia callithrix) – szeroki ogon i 

długą brodę (2,32). Specyficzną cechą małpy 

zwanej cynocephalus jest natomiast to, że ma twarz 

psa (od κύων [kyon] i κεφαλή [kefale]) (2,32). 

Można zatem stwierdzić, że prezentując budowę 

zwierząt, Izydor zwraca uwagę na takie ich cechy 

fizyczne jak: wielkość, kolor, kształt oraz ilość 

poszczególnych części. Aby dokładniej opisać 

przedstawiane zwierzęta używa porównań, 

zestawiając je z innymi zwierzętami lub 

elementami natury.  

Izydor wspomina również o zwyczajach i 

usposobieniu zwierząt. Lwy niskie i o 

kędzierzawej grzywie nie są według niego 

waleczne, lecz te wysokie i o prostym włosiu – 

groźne (2,4). Nastrój lwa zdradza zachowanie 

ogona i wyraz twarzy. Lwy zamiatają swoje ślady 

ogonem, aby nie znalazł ich myśliwy (2,5). 

Otoczone przez myśliwych wbijają wzrok w 

ziemię, aby nie zlęknąć się widząc skierowane w 

nich oszczepy (2,4). Słonie chadzają gromadnie i 

unikają myszy (2,16). Wilk jest zwierzęciem 

drapieżnym i łaknącym krwi. Lis zaś chadza 

krętymi ścieżkami i jest podstępny, bowiem gdy 

nie ma pożywienia, symuluje śmierć i w ten 

sposób łapie i pożera ptaki zlatujące się niby do 

zwłok (2,29).  

Od Sewilczyka dowiadujemy się także, w 

jaki sposób zwierzęta rodzą i pielęgnują swoje 

potomstwo. Małpy noszą przed sobą tylko młode, 

które kochają, natomiast pozostałe zaniedbują 

(2,31). Niedźwiedź kształtuje młode swoim 

pyskiem, z samicy rodzi się bowiem 

nieukształtowana masa, gdyż matka wydaje 

potomstwo już w 30 dniu ciąży (2,22). 

Miejsce występowania Izydor podaje 

tylko w przypadku 8 spośród 25 zwierząt, przy 

czym czyni to zawsze w sposób ogólnikowy, 

ograniczając się do nazwania części świata, 

krainy, morza, rzeki czy też masywu górskiego. 

Dla przykładu, jeżowca umieszcza w Afryce 

(2,35), słonia w Indiach (2,16), węża wodnego w 

Nilu (2,36), żyrafę w Etiopii (2,19), bobry (castores) 

w morzu Pontyjskim (2,21), a gryfa – w górach 

Hiperborejskich (2,17). Zastanawiając się, 

dlaczego Izydor nie podaje bardziej 

szczegółowych informacji geograficznych, 

musimy zauważyć, że był on tylko kompilatorem, 

a nie podróżnikiem. Nie mógł dopowiedzieć nic 

ponad to, co zawierały źródła, z których 

korzystał, a w literaturze starożytnej często nie 

istniały dokładniejsze opisy geograficzne niż te, 

które sporządził Izydor. Ponadto wymogiem 

gatunku encyklopedii jest zwięzłość, więc nawet 

jeżeli źródło zawierało bardziej dokładne 

informacje o miejscu występowania, Izydor po 

prostu nie przenosił ich do swojego dzieła. Należy 

też zwrócić uwagę na to, że w analizowanej 
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księdze Encyklopedysta dąży głównie do 

opisania zwierząt, nie części świata9. 

Sewilczyk niewątpliwie najwięcej miejsca 

poświęca zwierzętom, które albo były egzotyczne 

dla docelowego adresata Etymologii, albo też 

odgrywały w życiu człowieka szczególną rolę (na 

przykład pies). Najwięcej informacji podaje przy 

opisie lwa i słonia. Nieco mniej pisze o psie, 

małpach oraz panterze. Najmniej uwagi poświęcił 

natomiast fretce oraz borsukowi.  

Autora Etymologii interesują również 

rozmaite ciekawostki związane ze zwierzętami. 

Zwierzę zwane leontophonos ulega samospaleniu 

w chwili, gdy się je pochwyci. Obsypane jego 

popiołem kawałki mięsa ludzie rozrzucają na 

rozdrożach. Lwy, które je zjedzą, umierają (2,34). 

Nosorożec ma róg tak mocny i ostry, że potrafi 

przedziurawić nim wszystko, cokolwiek 

zaatakuje, a następnie nadziać ową rzecz na róg i 

wymachiwać nią w powietrzu (2,12). Kot ma na 

tyle ostry wzrok, że jego blaskiem jest w stanie 

przezwyciężyć ciemności nocy. Dlatego też to 

właśnie od słowa cattus Izydor wywodzi łaciński 

czasownik cattare, czyli widzieć (2,38).  

Encyklopedystę bardzo interesuje 

stosunek opisywanych zwierząt do człowieka. 

Informuje czytelnika, że lew nie sroży się na ludzi, 

chyba że jest ranny, i nie zabija ich, jeśli jest syty 

(2;5-6). Psy nie potrafią żyć bez ludzi, kochają 

swoich panów, bronią ich posiadłości, a także 

narażają się dla nich na śmierć (2,26). Rysie 

dostarczają ludziom kamieni szlachetnych, które 

powstają z ich moczu (lapis ligurius, 2,20), a bobry 

– jąder o właściwościach leczniczych (2,21). Słonie 

są przydatne w wojskowości, czego Izydor 

                                                 
9  T. Krynicka, Świat roślin w XVII 
księdze,,Etymologii’’ Izydora z Sewilli, Lublin 2007, s. 142. 

dowodzi poprzez przytoczenie konkretnego faktu 

historycznego: opowiada o bitwie Pyrrusa z 

Rzymianami, w trakcie której Persowie i Hindusi 

umieścili na słoniach drewniane wieże i rzucali z 

nich oszczepy, jak gdyby z muru (2,15). Krótkie 

wzmianki o wydarzeniach i postaciach 

historycznych funkcjonują jako exempla, ilustrując 

pewne właściwości zwierząt, wskazane przez 

Izydora10. Sewilczyk nie wspomina natomiast o 

długości życia zwierząt. Podaje taką informację 

tylko w przypadku słonia. Jego zdaniem, zwierzę 

to żyje do 300 lat (2,16).  

Przedstawiając faunę, autor nie przestaje 

interesować się słowami oraz procesem ich 

powstania. Według niego na przykład łacińska 

nazwa lwa – leo, jest słowem "skundlonym", gdyż 

zostało ono utworzone z słów pochodzących z 

dwóch systemów językowych (nomen nothum) (2, 

3). Grecka nazwa lwa λέων została według 

Izydora przystosowana do języka łacińskiego, 

zachowując podczas deklinacji grecki rdzeń -

λεον-, do którego dodawane są łacińskie 

końcówki (łaciński genetivus - leonis, grecki - 

λέοντος)11.  

Prezentując swojemu czytelnikowi świat 

zwierząt, Izydor pełnymi garściami czerpie 

wiadomości o faunie z literatury. W analizowanej 

księdze odnajdujemy zarówno cytaty i 

nawiązania do Biblii i pisarzy 

wczesnochrześcijańskich, jak też liczne 

nawiązania do pism autorów pogańskich. W 

rozdziale De bestiis Izydor korzysta z prac 
                                                 
10   Tamże, s.167. 
11  Marek Terencjusz Warron w De lingua Latina 
rozróżniał w łacinie wyrazy rdzennie łacińskie 
(verrnacula), zapożyczone (adventicia) oraz właśnie notha 
– takie, które powstały z zapożyczonych na gruncie 
łacińskim, por. M. Plezia, Słownik łacińsko-polski, sub 
voce.  
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różnych autorów, najrzadziej jednak odnosi się do 

Pliniusza12. Znajdujemy tylko cztery cytaty z 

Naturalis historia, za to wszystkie – imienne. Oto 

dwa z nich: „Jak powiada Pliniusz, wilczurami 

nazywają się psy zrodzone z wilków i psów” 

(2,28), ,,rysie nie rodzą więcej niż jedno młode” 

(2,20). Izydor znał dzieło Pliniusza głównie dzięki 

kompilacji Solinusa. To właśnie Solinus – żyjący 

w III w. n. e. geograf - paradoksograf, autor 

cieszącego się w średniowieczu ogromną 

poczytnością traktatu Collectanea rerum 

memorabilium13 – w rozdziale poświęconym 

dzikim zwierzętom to właśnie jego dzieła są 

najczęściej kompilowane. Od Solinusa 

Encyklopedysta zaczerpnął informacje przede 

wszystkim na temat zwierząt egzotycznych. 

Drugim autorem pod względem częstotliwości 

wykorzystania jest Serwiusz Maurus Honoratus, 

wybitny gramatyk rzymski z IV w. n. e., autor 

obszernego komentarza do poezji Wergiliusza14. 

Na trzecim miejscu pod względem częstotliwości 

cytowania są autorzy chrześcijańscy: Grzegorz 

Wielki, Hieronim, Ambroży oraz Augustyn. W 

dalszej kolejności Encyklopedysta korzysta z 

łacińskiego tłumaczenia Fizjologa, traktatu 

greckiego, zawierającego wiadomości 

przyrodnicze oraz informacje związane z 

symboliką religijną15. Poza Pliniuszem, imiennie 

cytuje także Lukrecjusza (2,6), Cycerona (2,21) 

oraz Draconcjusza (2,37). Jak się wydaje, cytaty 
                                                 
12  J. André, Introduction..., s. 21. 
13   M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. 
Okres cesarstwa, Warszawa 1992, s. 488; por. K. Morta, 
Świat egzotycznych zwierząt u Solinusa, Wrocław 2004, s. 
5-7.   
14  J. Wilczyński, Serwiusz, [w:] Słownik pisarzy 
antycznych, pod red. A. Świderkówny, Warszawa 2001, 
s. 454; por. M. von Albrecht, A History of Roman 
Literature from Livius Andronicus to Boethius, New York 
1997, s. 1473 – 1474. 
15  J. André, Introduction..., s. 21. 

imienne nie tyle wnoszą do dzieła nowe treści, ile 

służą jego urozmaiceniu, ubarwieniu, a także 

podkreśleniu erudycji autora16. Zauważmy 

również, że niekiedy nie da się ustalić, skąd 

pochodzą podawane przez Izydora wiadomości. 

Dla przykładu, żaden z autorów starożytnych nie 

wspomina o tym, że lwiątko, które rodzi się 

martwe, po trzech dniach ojciec – lew pobudza do 

życia swoim rykiem17. Możemy jedynie 

zastanawiać się, czy pisząc o tym Encyklopedysta 

czerpał z nieznanego nam źródła, czy też 

podyktowała mu to jego własna fantazja.  

Różnorodność dziedzin życia, które 

Izydor omawia w swoich Etymologiach, świadczy 

o szerokości jego horyzontów i niesamowitej 

erudycji, a zebranie i uporządkowanie całej 

ówczesnej wiedzy w sposób tak przemyślany 

wymagało wielkiego talentu, wręcz geniuszu 

kompilatora. Przekonujemy się o tym, czytając 

również poświęconą zwierzętom księgę 12 jego 

encyklopedii. W związku z tym staje się 

zrozumiałe, dlaczego właśnie Izydor, jako twórca 

Etymologii – pierwszej w historii ludzkości bazy 

danych –  został ogłoszony patronem Internetu18.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Scymnique leonum, por. De natura rerum; 5, 
1036-1037; por. J. André, Étymologies XII 2, s. 91, n. 120.  

17  J. André, Étymologies XII 2, s. 87-91, n. 106-120. 
18  http://www.isidorus.net/show/isidorus,12 


