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Wydawnictwo Bibljoteki Narodowq pragnie zaspokoi\304\207 piln\304\205 po-
trzeb\304\231 kulturaln\304\205 i

przynie\305\233\304\207
zar\303\263wno dla ka\305\274dego inteligentnego

Polaka juk dla kszta\305\202c\304\205cej si\304\231 m\305\202odzie\305\274y)

\037 WZOROWE WYDANIA NAJCELNIEJSZYCH

UTWOR\303\223W LITERA TURY POLSKIEJI OBCE])

W opracowaniu podaj\304\205cem wyniki najnowszej o nich wiedzy.

Ka\305\274dy
tomik Bibljoteki Narodowl'j stanowi dla siebieca\305\202o\305\233c'; i za-

wiera b\304\205d\305\272to jedno z
arcydzie\305\202 literatury, b\304\205d\305\272

te\305\274
wyb\303\263r

tw\303\263rczo\305\233ci

poszczeg\303\263lnych pisarzy.
Ka\305\273dy

tomik poprzedzony jest rozpraw\304\205 wst\304\231pn\304\205, omawiaj\304\205c\304\205
na

Izerokiem tle por\303\263wnawczem,
w

spos\303\263b naukowy ale jasny i przy-

st\304\231pny,
utw\303\263r danego pisarza. \305\232ladem najlepszych wydawnictw an-

gielskich i francuskich wprowadzi\305\202a Bibljoteka Narodowa gruntowne

obja\305\232nienia tekstu, stanowi\304\205ce ci\304\205g\305\202y
komentarz, dzi\304\231ki

kt\303\263remu ka\305\274dy

czytelnik mo\305\274e nale\305\274ycie
zrozumiei tekst utworu.

Bibljoteka Narodowa zamierza w wydawnictwach swych, na da-
lek\304\205 met\304\231 obliczonych, przynie\305\233\304\207 og\303\263\305\202owi

mi\305\202o\305\233nik\303\263w literatury i
my\305\233li

\037jczystej wszystkie celniejszeutwory poezji i prozy polskiej od wieku

XVI a\305\273 po dob\304\231 sp\303\263\305\202czesn\304\205,
uwzgl\304\231dniaj\304\205c nietylko p_oet\303\263w

i belIe-
tryst\303\263w

ale tak\305\274e m\303\263wc\303\263w, historyk\303\263w i filozof\303\263w. Utwory, pisane
w

j\304\231zyku
\305\202aci\305\204skim, og\305\202aszane b\304\231d\304\205

w poprawnych przek\305\202adach polskich.
Z literatury \305\233wiatowej zamierza Bibljoteka Narodowa wyda\304\207 wszyst-

kie te arcydzie\305\202a, kt\303\263rych znajomo\305\233c'; niezb\304\231dn\304\205 jest dla zrozumienia

dziej\303\263w pi\304\231kna
i

my\305\233li og\303\263lno ludzkiej.
Do wsp\303\263\305\202pracownictwa zaprosi\305\202a redakcja Bibljoteki Narodowq

najwybitniejszych badaczy naszej i obcejtw\303\263rczo\305\233ci literackiej i kul-

turalnej, powierzaj\304\205c wydanie poszczeg\303\263lnych
utwor\303\263w najlepszym

k!cidegoznawcom.
K\305\202ad\304\205c

nacisk na staranno\305\233c'; opracowa\305\204 wst\304\231pnych
i

obja\305\233nie\305\204

utwor\303\263w, Bibljoteka Narodowa r\303\263wnocze\305\233nie poczytuje sobiezaobo-
wi\304\205zek podawac'; najdoskonalsze teksty samych utwor\303\263w, opieraj\304\205c

si\304\231
na autografach, pierwodrukach i wydaniach krytycznych.)
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I
STANOWISKOIWPERNIKA, W HISTOR.!IKULTURY-

J8GO OSOBISTO\305\232(: - JEGOWIELOSTRONNO\305\232(;

W mstorjiumys\305\202owo\305\233ci i kultury zajmujeposta\304\207

Rqpernikastanowiskoca-\305\202ki,em .odr\304\231bne i niemal\305\274,e wy-
j\037tkowe, najwet w.obecwszystkJich innych widkitCh

m\304\231-

\305\274\303\263w lud'\037o\305\233ci.
Za\305\202O'\305\274ydel lIlowoc1Jeslllejastronomjina-

l('\305\274al bowiemdo tych ludzi genjalny.chi najniezwyklej-
szych, kt\303\263r7JY niedo\305\233\304\207,

\305\274e mieli
.odwag\304\231 zaprzeczy\304\207 b\305\202\304\231-

dnym wyO'braoiJeniom wielu stuleoi wcze\305\233ni,ejszych
i w s z y g t.k i ch ludrzi sobie

wsp\303\263\305\202czesnych, a,le zara-
zem dokonali odkrycia najbardziejni,epodobnegodo
wiary, a przeci.eprawdziwegO'. Nieman\037 jes.t druga
jeszczeposta\304\207 w dzilejach wszech czas\303\263w i lud\303\263w, kt\303\263-

raby pod.zi,ela\305\202a iZ Kopernikiemten rys znami:enny, \305\274e

swojem odkrydem - ruchomo\305\233ci Zli,emi ,ii pmwdziwej
budowy \305\233wra ta -

stan\304\205\305\202 on,S.aJm j ede-11,wbrewoczy-
wi,sltemu jakioby \305\233w,\037adedwu zmysl\303\263w, przeciwkowyo-
braj)eniom i twi,e'\305\202'dz'enrom wszy,s.tk,ich pokO'le\305\204 i ws,zyst-
kich

m\304\231dro\303\263w pr,zcsz\305\202o\305\233ci,
i \305\273ie jego tQ twierdzenie,

j ed I\305\202 ost k.i,a ui1e mniemaniecalej powslZJech'l1o\305\233ci,

by\305\202O'
i jeg,t wy.razemp r aw d y. Bote\305\274 plebiscytnie ma
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iadnegoznaczeniaw dziedzinie umys\305\202owo\305\233ci,
a, JUz ,

najmniejna tych zawr.oLnycl1wy\305\274ynach tw\303\263rcoo\305\233oi du-
cha ludzki,ego.,na kt\303\263re odczasu do czasu wzbijaj\304\205

\305\202

ksi:\304\231.

ludzi.r. jak
d
b
l
'Y

opatr71I}\302\253.\037.j()\037i, a\037eby
s.tamt

d
\304\205d

lu\037z- .
oscin-owe, )} 'a posp\303\263lst.wa mepoJ\304\231te\302\253, praw Y 7JWIa-

s\305\202owa'\304\207. DoKoperni\037 moj)na'by zastosowa\304\207, z
wi\304\231ksz\304\205 !

ani-\305\274eli do kogo inll1e-go s!usmo\305\233d\304\205, to wyrzeczooie,\305\274e

pot\304\231g\304\205
sw'Ojej my\305\233li wyprzedzi\305\202 ni!e tylko sobie

wsp\303\263\305\202-

czesnych,alenawet potomnych.Za \305\274ycia, oraz wkr\303\263tce

pa Jego.\305\233mi,erci .nieznalaz\305\202
si\304\231

bawilem p r aw \037 e n i k t,

ktoby m\".()znmi!a\305\202 istot\304\231 w,i'elkiego odkrycia. a zrozu-
miawszy, w

prawdziwo\305\233\304\207 jego uwierzy\305\202:
ni,e '2Jnalaz\305\202 ,

si\304\231 cho.cia\305\274by ciehy, je\305\274eli jU:lJ nie jawny. w\037\"znawca a
dZiilwlnej dokt1J\"l1Y m\304\231d,rca frauenbwrsk\037ego. Naltomiast

znana Jest nam wi,elka ci\305\274ba autor\303\263w, n.ale\305\274\304\205cych
do.

rozmaitych cech\303\263w pis'ITl3ckicl1:perypatetycy, jury\305\233ci,

teolodzy a'Ugsbursk,i'egozw\305\202a6reZial wy.zna,ni,a, kt\303\263\037
r\303\263-

\305\274l1cmi ar:gumentami, z dialektyki zaezerpni\304\231temi, a
c.z\304\231-

st'O u100nj\304\205
i saJrkalZmem nilepoj\304\231te

dla nich odkrycie
odeprze\304\207, a wlieU\"iego m\304\231\305\274a

na po\037miewJ,gko wyda\304\207
usi-

\305\202owali. 1Ns2Ja.k j-eS'zc.zeza
\305\274yci,a Kopernika,jaki\305\233

ni:e-
7l1la'l1Y nam z nazwiska syn Cii,emlllo\305\233ci, na deskachjar-
mare1Jl1egoteatru w Elhl\304\205gu, w pantomimieaktorskiej
wyszydza'}go, ora.z roz.glos,zon\304\205 ju\305\274

w\303\263wcza's doktrY'll\304\231

heljooentryc:zm\304\205, z nienla,J:y:m pDdobno a,plauzem zgro-
madzonego. posp\303\263lstwa l, a wsp\303\263ltJZlesny

mu Mard\305\202n Lu-)

t Simon StarowolskiElogia oc vitae ('entllm \"Polonia,.

scriptorum Ilekatontas, VenetiJs 1627,str. 158,sk\304\205d przej\304\205\305\202

t\304\231

wiadomo\305\233\304\207 Gasse>nd.i w SM'eJll
p\037\305\233mie

Vi ta Copernicietc.,
Paris 1654,iStr. 40. Nicw\037ele .p6\305\274n1ej poj,awila si\304\231

w Norym-
berdze moneta, d\305\202ZasiGj rzad1ko\305\233ci\304\205 b\304\231d\304\205ca, wybita w \305\202ZGmiarze)

l)))
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ter w pros.taoelUmswoim Trinkspruchu za\305\202o\305\274ycieta
no-

woczesnejastronomjina/zwa\037 Si\305\273ale\305\204cem lub
g\305\202upcem

2.
Trafnile za/mte

por\303\263wna\305\202
kto\305\233 mnjtejs2Je i wi\304\231ksze odkry-

c.ia ze \305\233wilaUem, kt\303\263re, gdy jcs.t \305\202ag\037nc,
<>\305\233wieca\" ale

naJdlIuiel'llVe jasue,bla'skile.m swym razi wzrok l\037i,
o\305\233lepia.

INazw,iskoKopernikabywa .zazwyozaj jakby uto\305\274-

samianez odkryciem prze'ze\305\204 lJ'uc.homo\305\233d ziemi,.oraz
pra'wd\037wej budowy \305\233wiata: wielki t.edl jedlli\\k akt

tw\303\263rozy jego my\305\233li f.ilOlZQficznej nie
wype\305\202nia bymaj-

nmi.ej ca\305\202kow1trj tre\305\233ci bujne.goli pracowitegojego\305\274y-

wota. I Wyobra\305\274enie, jakoby genjalny nasz rodak
by\305\202

zapatrzonym w nieh<> uczonym, kt\303\263ry poza umi\305\202owan\037

przez si\304\231 pi\304\231kn\304\205 sztuk\304\205 gwia\305\272dziarsk\304\205, by\305\202 ju\305\274
rzekomo

oboj\304\231tnym naJ :inuekierunki
my\305\233l,i ludzkiej,orM:na po-

w,s.zedlliejSlZesprawy \305\274yda ludzkiego,mniemanietak.ile,
do ni1eda,wllil,

dosy\304\207 j-eszc.ze\037o\037O\305\202ws7Je\037hni'one
w historji

wy\305\233miauaa wiel.kOOgo odkrycia.Zob. F.II1pler\037ikolaus Ko-
pernikus und Marlin Lulher, Bl'aunsberg1868,str. 6, lIlota 11.

2
Pnzyt3lczamy dos\305\202ownae ten

ust\304\231p pil'zern\303\263wiend.a Lu-
tra, w,idoDzm.e do Kopennllka zwr\303\263oo/uy: \302\273Es wiLrd gedacht
einesneuen A s t l\" ologi, der wollte beweisen,d31SS<lie Erde
bewegtwiirde und umginge, n.icl1t der H.i.mmel, oderdas Fd.J:-

mamCl/lt, Soune und Mond, gleIch aIs wel1Jll einer auf einem
Wagen, oder in cinem Schiff sitat und beweg,t wiJrd, meynte,
ersassestill uud l\"uhete, das Erdreichaber uod die Baume
gingen UM bewegtooslch.Abel\" es gehel jemt a.1s.o:wer da
will klug seyn, der muss Hun etwas eli:gene.s machen, das
muss das alle.rbe,steseyn, wie e.rn machet. Der N ar;r W li l idie g alll,Z e K u n st As tr.ooJl-Omli. i\305\202 umocehil\" en.Abel\"

wie weh. Schrift .wnzeig,t, &0 hiessJ,osua,die SOI1Ine sullstehen .
ul1d II1kht d31S Erdn\037kh\302\253. (Mart.>in Luther's Tischreden,ed.
von W.a1ch, Halle 1743,str.22(0).)

.)
j)))
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literatury nauko)\"'ej,by\305\202oby' jednak zupe\305\202nie b\305\202\304\231dnem.

Ba chooLa\305\274, wed\305\202ug wsp\303\263k:\037es[lega mu
g\305\202osu, wys:z\305\202ego

z usl prZi)'j.aoeiela \302\273by,\305\202
'On (Kopernik)ffiIli.ej uwaiIDym

na wszystko,0'0 n1ewcho\037iolo W zakresrozwa\305\274a\305\204 fi-

loZioficznych(\037 8, ta jednak pr2Jedwstawi\304\207 temu nale\037y

te liozne,.a \037)proZiaiC'z:ne\302\253 jega'zaj\304\231cia
i czynno\305\233ci \305\274ycia

potoczneg'O,kt\303\263rym, pe\305\202ni\037c
.sweooQWi:pJki, g'Orliwiesi\304\231

oddaw,a\305\202, lecznadewszystko stwierdzi\304\207, \305\274e ObszaTjega
prac umys\305\202owycl1 i

g\305\202\304\231bia owych f1ozw\037\305\204
by\305\202y

nie-
zwykle wielkie,jak \305\233wi!a,d\037 TIllliogi1e slzcZieg\303\263\305\202y, b\037d\305\272

Zl1Ia:I1e
ju\305\274

2Jdawna,b\037d\305\272
te\305\274 \305\233wie\305\274o wykryte:Nie.zmier-

nie szerok!i
umys\305\202 Kopernika'Ogarnia\305\202

z zadziJwiaj\037c\037

latwMci\304\205 ro\037lic.me ki'emnkitw\303\263rc2Jo\305\233ci ludzkiej, po-
2Jornile ods.iebiez:naczlliJeodl,eg\305\2021e,

zrur\303\263wiIla w d!z1edzi-
.nie

my\305\233li naukowej,jak i
wyobra\305\272ni/Opr\303\263cz

umi1owa-
n\304\231j astrono)llji'Oddaje si\304\231

tak\305\274e
w\305\202a5ciwej

matema-
tyce, \037w\305\202as'ZlCza t'Ygonometrj.i.,uprawia z zami\305\202'Owa-

niem i .z powodzeniemnauki teclm:ic:zne,hydraulik\304\231

i mi,Cimicf!wo, buduj,e W'odoci\037gi' &, zajmuJe si\304\231
chron:a-

logj\037, pracujenad sporz\304\205d:ze:ni,CiIIl najpierwszych kart
geograficznychPalski,Prus 1.W 3Jrmji 6.1

Zagr!\305\202lIlic\304\205
s.tu-)

.)

8
\302\273Ut eraJt ad omn1a\037 quae PhilosOIpmc.anOil1 essent,

minus attentus\302\253, .m\303\263wi \302\260 ru.edawno zmar\305\202ym Koperniku ser-
deczny jego przyjaciel, biskup chelmi\305\204skJ. Tideman Gize,
w li,\305\233cie do Jerzego Joachima Rhetyka, pisanym IZ Lubawy
26 lipca 1543r. Zob. F. HiplerSpicilegiumCopernicanum,
Braunsberg1873,str. 356.

\302\267 Trygonometrja Kopoonika wydQIla zosta\305\201a 1542r.
w WiLtemberdze.

&
By\305\202 Kopernik m. d.

tW\303\223il'lc\304\205 wodoci\304\205g\303\263w we FrauelIl-

burgu, a p.odobnotak\305\274e w KwidzYll1iu.
6 Zrazu wsp\303\263lnie ze 'ZiI1aJI1ym historykiem polsJWn Ber-)

.)
L)))
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djujemedYICYIIl\304\231, a\305\274eby Il1a.S1t\304\231pnie rozwin\304\231\304\207
w krajuZI1a-

cznirejs'z\304\205 praktyk\304\231 lekarsk\304\231. 7, w ItaljioddajeSli\304\231 nauce
prawaJ \305\233wieckiego .iJ lw\305\233cielnego i wywozi stamt:pl dy-
plcmJ. doktorski prawa k3Jll0Ilicznego8, zag\305\202\304\231bia si\304\231

w problematyekonomiczne,ska.rborweimonetarne,zaj-
muje si\304\231

wire\305\202re numi:zmatyk\304\231. 9, a w\305\232rr\303\263d tegomajduj,e
do\305\233\304\207 czasu,

a\305\274eb\037 gorliwi,e i z Iwielkiem upod()baillem
oddawa\304\207

sil\304\231
lektur1Je mn\303\263stwa pisarz\303\263w klasycznych,

prozaik\303\263w i
poet\303\263w 10, pracujenad

pr7Jek\305\202adaan.i gil\"e-

ckilcl1 tekst\303\263w na
\305\202acin\304\231 11, uk\305\202ada w\305\202asne pgemata\305\202a-

ci\305\204skie, a na:wet droDni'ej.srzegreckie12, zabawia
sli\304\231 ry-

soWlIliczym o\305\202\303\263wkiem, farbami i p\304\231dzlem
mala:rskimf...

Nale\305\274a\305\202 Kopernik ru'e'zawodn.iJedo tego szczup\305\202ego
za-

st\304\231pu m\304\231\305\274\303\263w gooj.a1nycl1iI WliJelostro[)Jnycl1, jak Dante.
nardem Wapowskim (t1535),a p\303\263\305\272niej

ze swojm konfratrem
w kapitule warmi\305\204Slktiej, kanonikiem Aleksandrem Skultemn.

7 N \037 e by \305\202 jednak\305\274e doktorem medycyny, jak to czy-
tamy w niekt\303\263rych biografjachdawniejszych.

8
OtI1zyma\305\202 go w Ferranze d. 31 maja 1503r.

9
\305\233wiadcz\304\205

.otern traktat .0poprawiemonety (w dw\303\263ch

r\303\263\305\274nych redakcj.ach),niekt\303\263re Rsty, .o!raZ drobne zapiskipo
mal'g1nesachr\303\263\305\274nych jego ksd\304\205\305\274ek g\304\231sto

J1ozsiane.
10 Z

po\305\233r\303\263d
mn\303\263stwa auto,r\303\263w star.o\305\274y.tnych czytanych

pr.zezKopernika wymieniamy tyLko wa\305\274niejszych: Boetius,
Cicero,FrontinulS, Livius, Macrobius,Martianus Capella,Pli-
nius, V:iJtruwus, z poet\303\263w HoraJtius, Ovidius, Vergilius, a z po-
mi\304\231dzy greclci,ch AristJo1eles, Diodor, EukHdes, Plato, Plu-
tarch, PtolemaLos,Sofoikles!iJ.

. . 1.1 Greckde
\305\202i&ty mora1ne,sielskied erotY'CZIlle TeofilakLa

Simokatty. UJ;ywki z md.ch podajemyw
ci\304\205gu dalsa:ym w plrze-

k1adziepolskim. .
12 Dwa kr\303\263tkie epigrammatJa, z nich jeden !&Wr\303\263cony

do Dantysa:ka.)))
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AL1ghieri, Loona,rd-oda Vinci, G101vaJIll!1e deUa M1ran-
dOll'a, jakichwyda\305\202y zwlasiOOzawi'eM OdrodzeiniJa,IOS,O-

bi!>lOl\305\232iCi, kt\303\263re w
spos\303\263b dzi\305\233 trudno nam zrozumia\305\202y,

z
g\305\202\304\231bok\037 przenikli'Wo\305\233Cii\037 umyslJu jz wie1\037 erudycj\037 \305\202!!-

czy\305\202y w SiobciJe ZladJziw,iaj'\037y polot wy;abra\305\272ni, ora,z wy-
solu\037 ;predyspozycj\304\231 a,rtY'styOZlI1\037.

NieZW)\"k\305\202o\305\233\304\207
takioh osobistO\305\232Ci wzbudza w nas,

opr\303\263cz pod\037\037wu, taki2e pmgni,eniepa\037ail1Ja przebiegu
ich \305\274yda, jak niemniejgenezy icl1odkry\304\207 i rozwoju
ich tw\303\263rezo\305\233.oi. Nale\305\274y wi\304\231c.

nam przytoczy\304\207 tutaj, cl1o-
cila\305\274by jak :naj.zWiil\304\231\305\272lej, g\305\202\303\263wne momenty biogralfilCZiI1e

za\305\202o\305\274yciela nowoczesnej-astronomji,zar\303\263wno te, kt\303\263re

odno.sz\037 sil\304\231
do powS'zedni:ej.s:zychwydarze\305\204 jega \305\274y-

wota.,jakhardziej j.esZCiZe da dZ1i 1e
j\303\263w wC'wn\304\231tr2JI}ej pr:a-

oowiOJi j,eg myslu.
II)

II

]>OCHOJ)ZENJE- NARO])OWO\305\232(; - RODZINA -
ZWIlt'ZU' RYS \305\273rCIA .

Miko\305\202aj Kopernik przys,zed\305\202 na \305\233'wiat d.19.lu-
tego 1473r. w Tocuniu,jako. naj:rn1odszed.ziooi\304\231 Mi-
ko\305\202aj.a Kopernikag,ta,rs'ZC\037 (-1\" 1482),kupca i iObywa-
tell3: na\037pierw kaakowskiego,;pi\303\223\305\273n1ej tor:u\305\204slkiego, i Bar-
bary .zI Wac.ze:nrod\303\263w. Obiedwierodziny,zar\303\263wno .ojca,
jak li IIl13Jtki\037 pochodzi\305\202y ,ze \305\233l:\037:ska,

w XIV -tern
i w XV -temstuleciu!Zupelin.ie polski.ego,zw\305\202as.IDm pa
wsiJacl1oj ;pa ma\305\202ych

miastach.\037ill1aojcawywiod\305\202a'

si\304\231
z iJs.tniej\037cej d!otycl1c:zask,o\305\233oielnej

wsf \302\273Kopemik\302\253,

le\037ej'w pobli\305\274u Nysy.i Odmuchowa,rodz1namatki
z drobnej miejscowo\305\233ci pisanej r\303\263\305\274n.i:e: Wa!ZCll1rode,)

I)

'\\)

I)

\305\202)))
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Wazinaode, Wazingrode i t.p.n\037eda,lekl() \305\233widnioy. r\303\263-

Uli Jed'l1.ak\305\274.e przedstawide\305\202e jej przenie\305\233li s,i\304\231,
w dru-

gi.ej po\305\202owie
XIV -gosItulecia.,do Torunia,a w\037\303\263le

do
ziemi .che\305\202mi\305\204sk.iej. '..\302\273Ze

krw.i pradzil3ll\303\263w, OOM\303\263w
\\

i
ojc\303\263w,

,zar\303\263wno po stronieojca,jak i matki.latoro\305\233l

rdzeiI1iIli 1e polskiejpod'\303\263wczas d'z1elnicyPtia.slowskiej,
z dziadka i z ojcamieszc.zankrakowskich,z babki:Mo-
dliho\305\274a:n:ki, skOlI:igaoonybli-skoz Konopackimi.,2J Kost-
l<ami i z

Dzia\305\202y\305\204-skimi.
r\303\263d Kopernik\303\263w krakowskich,

n(l,st\304\231pn.ie czaskr\303\263tki toru\305\204sk,ic;h, etnkrzmie b.ilO\037C, by\305\202

niezawodnie.polskim.Takim salmyn\037. jak \305\233wiadczy po-
litycma hi's.torjaPrus i.ZietIIl\037

che\305\202mi\305\204skiej
w ci\304\205.gu

XV-goi.XVI-gojeswzestulecia,by\305\202 ca\305\202y
r\303\263d. \303\263w w 'I1a-

rodowlO\305\233c:ilOwem 'SIWo}em poc:Zlud:u i w SWOicll pr\037elm-

na'l1i:ac:h,<talcim samy:m by\305\202
osta'tni potomek tegorodu,

sam wi'elki: astronom:przez ca,},es.we
\305\274ycie

czu\305\202\" my-
\305\233la\305\202 i d'ziaJ.ru\305\202 jak wi,erny syn Polski,'zawsze,a 7JW\305\202:asz-

cza pod\303\263wczas, kiedy to, wyst\304\231puj\304\205c pom\304\231sku i \305\233mia\305\202o

na sejmikachpr:usik!icl1 w Mailborgu, w Grudzi\304\205dzu...

pl'zoc.iwkopods.\305\202\304\231pnym klliowanii01}1 7Jahorczegoi dra-
pie\305\274nego

Zakonu krzy\305\274ackiego, Sjpok\303\263j sw\303\263j
i osobiste

bezpiecze\305\204s.two przez .to widOCiZlllie nam\305\274al\302\253 13.
Lata pilerwszejnauki

sp\304\231dzi\037
na.s.z

przyslZ'\305\202y
aiStrQ-

nom w katledJralnej szkole we W\305\202oc.\305\202awku, dok\304\205.d po)

.)

13 Pozwolilemsobie
powt\303\223\305\202\"zy\304\207 tutaj w\305\202asne s\305\202owa, wy-

powiedz.i.ooepr.zeddwoma laty przy s.posobno\305\233ci o\305\233wietlania

kwes.tJj.i .na:rooowo\305\233ci Kopen1ika.Zob. w tej mierze naSiZ\304\205

prac\304\231 .p.t. Udzial Polskiw uprawianiu i w rozwoju nauk

\305\233cis\305\202ych, wlchodz\304\205c\304\205 w .sk\305\202ad II-gotomu wydawnd.otwa zbw-
rowego,p.t. Polskaw kulturze europejskiej,osobnegoodb\037cia

\302\273tr. 15.)))
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\305\233mi,erei 'Ojca(t .1482)zabra\305\202 go by\305\202 wuj jego,I'odwny
brat jegomatki, \305\201ukmsz Wacmenrode, p\303\263\305\272niejszy (od
1489 r.)biskup wanni\305\204ski, w\303\263w\037as jeszczekanonik
kujawski i jedenznajzaufa\305\204szych d'Oradc\303\263w biskupa
Zbigni,ew,a Ole\305\233lIlicldego (m\305\202ods.z:e.go).!Wjes,ieni1491r.
wpisuj,e s:iJ\304\231

nasiZ m\305\202odzialIl, wr.aJ2J 7JJ s:ta'rse;ym swoim
bratem Andrzejem,dometryki UIIliw,er.sytetu JagiJello\305\204-

skiego,poc1c,zasnajwi\304\231kszejgo jegorozkiw,j,tu, w matema-
tycznych 'Zw\305\202as.reza naukach.I Sp\304\231dziJws\037 tutaj oztery
lata, OPUSZ1C.Z3. Krak\303\263w w drugiejpo\305\201owie 1495,r. i udaje
si\304\231

na kr\303\263tki czas dOi Warmji, sk=i!d, zn\303\263w razem z bra-
tem zDstaje przez biskupa \305\201ukasza z ko\305\204cem 1496r.
wysIanyda Bo1onjina nauk\304\231 pmwa',gdzi,ejednakzn:aj-
duje do\305\233\304\207 czasu,aiJebyopr\303\263c.z Pa.nd:ekt\303\263w i

Dekr,etalj\303\263w,

oddawa\304\207
sil\304\231

tak\305\274e ukooha.nej astJroll'oonji,. W \037ch nau-
kowych Jega zad\304\231c.iach, po\305\233wi\304\231cJon\037ch Zlar\303\263wiIlJa teorji,
jak i

czynl1oO'\305\233dO'm,obs.erwators1<JiJm podprrewodnlotw.em
DO'minika Marji Nova.rG z Ferrary,profesoraastro-
nomji w uniwersytecie bolo\305\204skiUl., u\037eslinioz\304\205, pr\303\263cz

Kopernika,ta&\305\274e kolegajoego,CelestynjaninMarekz Be-
newellltu, oraz inni JesZoCze lubownicy Ura.nji.W\305\233r\303\263d

tegoczasu,za stamniemi wp\305\202ywem \037wojelgio opiekuna
biskupa \305\201ukalSza otrzymuje kanOlIlj\304\231 warmi\305\204sk\304\205 (od
14{J8r.),kt\303\263r\037

zachowa\305\202 dO' ko\305\204ca
\305\274\037.ci.a,

a
kt\303\263rej

dO'-
chody umo\305\274liwi\305\202y

mu ni,e:zale'\305\273IIlI! egzystencj\304\231 i SW.O'-
hodne 'Oddawanie

si\304\231 uluhionym studjom.
l

W Bolonjibawi naiSlZ kanDnisila:'astronomda WiD-

sny jubileus2JOwegoroku 1500,a stamt=i!d przez FII()-

re.ncj\304\231
i

Sien\304\231 pod\037a da Rzymu, gdzieczas
jakiJ\305\233

za-
j\304\231ty jestw 'kancela,rji w,atyka\305\204Slkiej, a \037.razem wy-
st\304\231puje public.7Jnie jakoProfessorMatllematum, podio-)

r

LI)

l)

\037)

\\

\037)

............)))
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\\\

bno
wi\304\231c jakoprzygodny lektor w tamtejszym uniwer-

sytecie,w
Sapienzy:\037Wio\\SlI1\304\205

1501r. powracaKopernik
dokraju, leczjakby po tO' tylko, a\305\274eby

w lipcu tego\305\274.
rDku stM1\037\304\206 wobeczgromadzonejkapitu\305\202y warmi\305\204skiej

i
wypr.osi\304\207

sohieu niej pozw1oleniena powt\303\263rny wy-
jazd.dDItalji,tym razemw wIu ks:zta\305\202c.e.nia

sli\304\231
w sztuoe

leka1rskiej.Jesi,en:i\304\205 1501r. przyby\305\202
nasz m\305\202ody uC3Jony

do Padwy, gdzie si\304\231 :zapisa\305\202
dO' ksli\037g Nacji polskiej

i tam. pDmin\037wszy kr\303\263tkot-rwaJy w\305\233r\303\263d tegO' pobyt
w ,FerraJrze(maj-CiZJerw,iee 1503r.),powstawa\305\202 dO'wio-
sny' 1504r.,ipOC2JemO'hr\303\263,oiws:zy drog\304\231 na Krak\303\263w PO'-
wr\303\263ci\305\202 dO'Wa,rmji. Z pobytu w Padwieskorzysta\305\202 r\303\263-

wnie\305\274, a\305\274eby
od tamtejszychhellenist\303\263w (NioOO'loLeO'-.

nico TO'meo) przyswoi\304\207 sO'bie
z\304\205.ajomo\305\233\304\207 j\304\231zyka grec-

kiegO',wkr\303\263tce
ju\305\274 dosrtaJtec.zn\037, a\305\274eby odwa\305\274y\304\207 si\304\231

na .
\305\202aoi\305\204ski przeklad greckiegO'pisemka14 i og\305\202.O'szenie gO'

niebawem (1509r.)drukiem u Halleraw Krak'Owi,e.
W Ferra.rze,gooiez ko\305\204oem maja 1503Il\". uzyska\305\202

w ta:mtejs\037m uniJWe:rsytede stDpi'e\305\204
doktora dekret\303\263.w,

zawadKopernikbli\305\274sz\037 maj.omo\305\233\304\207
z dO'\305\232\304\206

g\305\202o\305\233nym
hu-

m3!nilst\037 Ca'eUu:S'emCalcagJI1ill1im.od\305\233wie\305\274,O'II1\037 polat'ach
15-tuw Kra\037O'wie, kiedy tO' U07Jouy ten w\305\233r\303\263d

\305\233wity

kardyna\305\202a Hipolita Este\305\204ski,ego przyby\305\202
do Polskina

gDdy weselne kr\303\263la ZygmWlta z Bon\304\205 (kwiecie\305\204

1518r.).
I Powr\303\263ciwszy do Warmj1 zamieszka,IKopernik

.z1m\037U ma zamku biskupimw He1lsberguprzy boku wuja
sWiOj,ego \305\201ukasza', jakojegO'sekretarz,a zarazem tDwa-)

.)

.)

u Teofdlakta Sirnokatty Listy obyczajowe,sielskiei ero-
tyczne.

\302\267)

\037)

...)))
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rzysz licznycl1je.gopodr\303\263\305\274y
do Sztumu,Malborga,Kra-

kowa (1509T.),P,olZJn.a11lila (1510r.)i \305\202. d.,cotrwa,\305\202o a\305\274

do \305\233mi\037rci hi.skupa,za!SZ\305\202ej
w llJarcu1512r. Ju\305\274 wkr\303\263tce

po wyborze nasl\304\231pc.y na\" w.arm1ilski'ejstolicy biskupiej
(Fabj.anLuzjailski)as.tronuilU JlaslZ qpu-s.mm Heilsberg,
przenosisi\304\231

.na, sta\305\202e .w gronos.woichk{)lIlfratri\303\223w ka-
pitulnych do FTauem.burgai zajmujetam przezopcje
kanonicikie mieszka;nie,1.zw.

kurj\304\231 (curiaCopernicana),
kt\303\263rej\037 pomiilll,Q nada'rzaj\037ych si\304\231 p\303\263\305\272niej sposobno\305\233ci

zarrnialIlY jejna mn\304\205, obs,zemiejSiZi\304\205.
tub wytworuilejszl\305\202,

nie
opu\305\233ci\305\202 ju\305\274

doko\305\204ca \305\274yci;a.

I Zaufaniem
kapitu\305\202y powo\305\202any.na adminis;t'ratora

d\303\263br' kapiltulnych .z siediZibl\305\202 w Ol'S,Zi1ymie (AlleJ1stein),
przes'i1ed3li.a\305\202 tam .pr2JC1Z ki:lka;na\305\233ci,e miesi\304\231cy,i za dwoma. naw:notami w czasachbardzo n:iespokiojnych,w\305\233r\303\263d sy-
tuacji powa,\305\274nej, wytW<J\\I\"ZOOlej ni>espod:ziewanY'I11 napa\":
dern

KIJ\".zy,\305\274actwa na Wa'liInj\304\231
w r. 1520.ora,z w na-

st\304\231pnych. )W \303\263wozas to kanonik
Mil\037o\305\202aj

kioer:owa\305\202 .obron\037

01sztyn.adtej jedynej wa,rowni warmi\305\204skiej, jaloo Jej
komendant,w dasJownemtegosJ:owaZIlaOZlClniu. W la.-
tach nas,t\304\231pnych pe\305\202Jni

.rozmrui1te pos\305\202ugi polit}'ICzneispo-
lec1Jne.,towarZl)''ScZy swojemubiskupowiw jegodo Gda\305\204-

ska
podir\303\263\305\274y, wywOI\305\202.anej przyhyd,emtam (1526r.)kr\303\263la

Zygmuntal, /pos\305\202uje kilkakrotnie, jakowyslan.nikkapi-
tu\305\202y,

na pl1OwincJonalnyohseJmikachprus.k,ich w Gru-
dzi\304\205dzu i w M.aU.>orgu, UJk,lada d'oohOiwanedotychczas,
zwr\303\223COlI1e dokr\303\263la, .za\305\274alenie na W. mis\305\202rza', kt\303\263ry pod-
czas zapI\037zysi\304\231\305\274onego zawies2JeuiabronJ. w;ilal'o\305\202lOmnie

znowu napad\305\202 Wanftj\304\231, \\ wys,t\304\231puje z cieka.wympr.o-
jektCllIl poprawy pruski/ejmone.ty, niesly.ehan.i1espodlo-
nej skutki,cm OIZuka\305\204czego pl'zetapiaJll;i1a (pmClZ ks,i\304\231c.ia)

'j!

Li __)

,.
L

\037)

il
f
I

II)))
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Alberta i ni.ekt\303\223l'e miasta..pruskie)dobrejmonety, a\305\273ieby

z obfitym doda.tkiemlioo\302\243igo alja\305\274u pus\037ai\304\206 j\037
w obieg.

I Obowi'QIZkowe zaj\304\231da duchowne, Z1awiad'ywanie
dobrami kapHulnemi',praktyka lekl3l\"ska, kore.spoodien-
cjanaulmwa, m. i..z BernardemWalpows.kim, znanym
historyk1em,a swoim koleg\037 jeslZClre 2J .\305\202awki krakow-
skiej,prace.geografic.mei top\303\223grafic2ll1e Warmji; obser-
wacJe astrOlI1iO'1I11ic:7JI1e, a nadewszystkokomporyeja g\305\202\303\263-

wnego d'Z1ie\305\202a
wype\305\202Jnila\305\202y po1]<O St a \305\202 e l a t a

\305\274ycia

wi'elki'egJo m\304\231\305\274a.
Na ninmany bli.\305\274ej

cm.s,Jego\037da przy-
pada urz\304\205drzeni'e pll1Jezenwodoci\037g6w we F'rauenburgu,
a podobno tak\305\274e w Iwid.zyni,u.'Chwile wytohn\037'eiIlia

i r01Jrywki po\305\233wi\304\231ca\305\202 upodobaniom swoj.ej rn\305\202'Od'o\305\233ci,

poezj.i i mal.a.rstwu.DochOf\\va\305\202y si\304\231 dotychc.za\037 niekt\303\263re

Jego utwlory .poetYlCJki,e, lacin.ski,e,a nawet drobiazgi
grecki,e,dotl1wa,\305\202 a\305\274 dot\037d auLoport,retjego,'lUJllowall1Y

prze'zen w zwierdedle,ni-es,tcty jocdna!k ju\305\274 tylko w ko-
pji..\037 prawda .n.i,emal wsp\303\263lClJes1l1ej. przelZ Tobiasza
S\305\202immera wykonanej.)

.)

III)

H/STOW.4-O])l\\R.rCI.4.PIUWIJZ/ WEJ Iwno,,'}\"
\305\232WI_\\ T.l- Z/l Tl\\.T:lNIE ()])f(RYCf.1

Zanim opowiemy tre\305\233ciwie dzieje.o s t a t n i ch

lat \305\274yd:a wieUdegJonas,2Jegor.oda.kao, nale\305\274y
nam wpierw,

co1\"n\304\205wsJZy si\304\231
niecowstecz do czas\303\263w wcze\305\233niejszych,

naszkiJOOwa\304\207 pokr\303\263tce geli ez
\304\231

iI PT Z eb i' eg tegowie-
kopomnegoaktu jego. tw\303\263rczo\305\233ci, kt\303\263ry pootawil go
w rz\304\231d'ziJe najg\305\202\037bsrzyc,h my\305\233licieli ca\305\202ej

ludzko\305\233ci.
'

I.W,i!elkie odikryd:eKopemi!kanie
by\305\202o

dzi:e\305\202;em je-)

.)))
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dnej chw:iJIi, leczowszem mia\305\202o i ma
swoj\304\231. h1stmj\304\231.

Dzisiaj,,ooi<\304\231ki :SIZClZeg6\305\201owym pos\037waniom,pmedsta-
wia

sli.\304\231
nam ona

ju\305\274
z dos,tJatec:zn\304\205 wyrazisto\305\233ci\304\231.,

w 7JWi\037u c:hrQllologiczny;mi pragmatyc.zny,m.o.to
g\305\2026-

wne etapy jegomy\305\233li, krytycznej i tw6rczej,'wstresz-
czeniujak naj.zwi\304\231\305\272lejs:zem.

W Kra\305\202wwi'e, podczasswych studj\303\263w, spostrzeg\305\202

by\305\202, jaklO rn\305\202OOy scholar,w r. 1494albo1495,pe.wru;!
g\305\202\304\231boko ukryt\037' sprzeczno\305\233\304\207 rozumow\304\205J w mechanizmie
geocentryc:mlym,przyjmowanym w\303\263wczas powsiZechnie
za prawd\304\231. Istot\304\231 owej sprzOOMo\305\233Cli wy\305\202usooz:ymy ni.e-
bawem..Zaniepokojony tern spostrze\305\274eniem bada\305\202

I i niejakoodwa\305\274a\305\202 r\303\263\305\274ne inne
szc'z,eg\303\263ly i 'twi1erdzelllia

owoo2JesnejSlZkolnej doktrynyastronomiomej.i-2JIla-
lazI illl1\305\202e jesrezeJej niedostaU<Ji, ni.eprawdopodobie\305\204-
stwa, s:grzec:.mo\305\233d. WS'zys\037o, 00wiemy o tern pierw-
szem stadjum tw\303\263rczo\305\233ci KopelI\"Iliika, sk\305\202ada

si\304\231
ra\037em

na wJ1iiosek, \305\274e w owej to epocekrakowskiej (1491-
1495)odgrywa\305\202y rol\304\231 .argumenty prawie wyl\304\231.CZIllie ro-
zumowe, log:ic:\037ne i \305\274e nast\304\231pstwem takich rozwa,\305\274a\305\204

by\305\202o
2Jrazu zdziwieni,e, potem niedowiel'Z!anie,

p\303\223\305\271I1i,ej

stopniowa utrarta ufno\305\233ci w prawdziwo\305\233\304\207 Ptolem'Cuszo-
wego mechanizmu,wZ\305\202\"os\305\202.a niebawema\305\274 do

zupe\305\202nej

niewia:ryi zapr2Je\037elll.ia jegopra,wd:zuwo\305\233ci. Opusrzoza-
j\304\205c Krak\303\263w, w leciealbo w jeslimi1495r. Kopernik
by\305\202 ju\305\274 przelronany, \305\274e ta a.stmnomja,kt\303\263rej posLZIoo-
\305\202ach ucz!}.,jest tylko karykatur\304\231. prawdy..

Bolo\305\204ski okres(1496.dowiosny 1500r.)\305\274ycia
Ko-

pernikazazlI1ac.za
si\304\231

w hiilstorji w.ielkrie,go odkl\037il3, po-
s\305\274ukiwanJem odpowiledlZi na w\305\202asne jegO' zapytanie,
a\305\274ali takiie dostrzegalJ)lezmys\305\202ami (sensu)fakta, na nie-),

i \302\267

I
L)

r.)

.)

.)

t)))
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\037)

bie,a wi\037 zjaw,iska,za'Pr,zec\037OIWej d:oktrynile szkol-
nej tak samo,j.ak pr2Jeczyi1m rozum (rafio),kt\303\263ry ju\305\274

wpi-erwwykry\305\202 nagromadl1Jonew lIliej spr7)ec2JIlo\305\233ci.
WiI-

c1zimy te\305\274 w Bolonjiz\037acznie u niegorozwini\304\231t::,l czyn-
no\305\233\304\207 obserwatlcwsk\304\205, wsp\303\263lnie

iZ profesoremastronomji
I\305\202 tamtejs2!egoun.i.wersytetu,w.spomnJan)1mju\305\274 \037znas

powy\305\274ej
Domi:nikilem Marj::,lNovara. Dog,trre\305\274e\305\204 takich,

badawczych, by\305\202a pod,ohno .ilo\305\233\304\207 maClZI1i,ej sza,ale
ju\305\274

jednoz nich,zakrycie gwi.a:zdy c\302\243 Tauri przez ksi\304\231\305\274yc,

stosunikowo wczesne,bowykonane ju\305\274
dnia 9 marca

1497r.,pr7.eklOna.to o\037ta1eoznie lIlaSlZe:go ka!I1iOln.ist\304\231-as.tro-

noma o nieprawdziwo\305\233ci teorjigeooontrycznej.
'V\303\263wczas to

uko\305\204czy\305\202 .si'\304\231 by\305\202
u Kopemikaookres

krytyki i negacji,a rozpoC2:;\305\202\305\202 .si\304\231
okresposzukiwa\305\204 za

afirmacj:;\305\202, a\305\274eby
na miej.scen1eprawdziweji ju\305\274

zwa-
lonejrudery obmy\305\233le\304\207 plan nowej,prawdziwej budo- /
wli astronomilCZI1ej.Pos'zukli:waniate, a zara'zem usi-
\305\202owania zast\304\205pienia dawnej doktryny c.rem\305\233 lepszem.
rozpocz\304\231\305\202y si\304\231, jak to sam wielki astronom rze\037elnie

oznajmia,od tegoO, \305\274e postanowi,I-cote\305\274 i ni.ebawem
wykona\305\202

-
zapu.\305\233ci\304\207 si\304\231

w lektur\304\231 r\303\263\305\274nych, jakietylko
zdo\305\202a\305\202 IZgmmadZli\304\207, pism s.tairo\305\274ytnych autor\303\263w, w celu
przekonania si\304\231,

a\305\274ali n:\037e .istnia\305\202y
te\305\274 kiedy dawniej

jakiewy.obra\305\274eni.a .o budowi.e\305\233wiata:, od Ptolemeuszo-
wych odmFen:n-e?/1oto,jak sam zemtaje, ma1az\305\202 na-
samprz\303\263d u CiceI10na1&

wzmi1aillk\304\231, \305\274e nilekt\303\263rzy Py;ta-
gorejc:zycy,Hiketas,Ekfantos i ,inni byli ,zdania, ja-
kobyzilemia

jaki\305\233
ruchmog\305\202a pOSliada\304\207, na:st\304\231pni.e

u Plu-
tarcha

podOOU:;\305\202,
r\303\263wni'e\305\274 o Pytagorejczykach wiado-)

f.)

f)

.)

I

\037

\\

1

\\)

111 W
pi\305\233mie

Academicarum quaestionum libri duo,4, 39.)))
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mo\305\233\304\207 '_t\305\202. To i tamto by\037o
dla\305\204 wyst.arozaj\304\205.c\304\205 podnjet\037,

ateby tak\305\274e samemuo mo\305\274liwo\305\233ci rudlU ziemi
zac\304\205\304\207

rozmy\305\2331a\304\207.

Nie znamy wprawdzie osrltowy, \302\273go\305\233cinnych\302\253
za-

peWlIle, wyk\037ad\303\263w,
kt\303\263re Kopernik, pod\303\263wczas blisko

28-mi'Ore'\305\202inJ\037 jakoProfessorMathematum mi'ewa'}w uni- .
wer.sy.tooi:e,rzymskim \302\273.jn magM scholas.tioorumfre-

I

queJ1ltia et ooronamagnorumVfurorum et Ar:ti:fioom in .

.
hocdoctrina:egene.l'Ie\302\253, mo\305\274emy jednaktw:ie-r<\305\202zi\304\207 niemal
na iPew.ne,\305\274e odtnos.i\305\202y si\304\231

one w\305\202a\305\233nie dlo wyikJrytego

pr\037e.ze\305\204 j.es'roZew Krakowie
h\305\202\304\231du ro.zqmowego,logi-

cznej sprzooZIDo\305\233ci w P,t'ollemeusoowy.mmoohalIliizmie

\305\202

\305\233wiata.
,B\305\202\304\205d \303\263w, b\304\231d\304\205.ey jak gdyby gr;zoohempilerwo-

rodnym ca\305\202ej teorjigeocentr:ywnej.polega\305\202 n.a tern, \305\274e

jejtw\303\263rcy, przyj\304\205wslZY za naClZeln\304\205 w pl'lzyrooZlie 'za;sad\304\231

ruchy wy\305\202\037cmie jednostajne,oraz wy\305\202\304\205c.znie pokole,
Wpl'ow.ad\\7Ji;lii ,\302\273millak,i,ern\302\253 doowegomecl1ani:zmupewne
ko\305\202a fikcyjne, .nazwane ekwanta:mi.,po kt\303\263rych

obwo-
dzie rucl1, przedstawiony jaMo n,iby;to j.edlnosta1jny.
w I1zeczyw.i&o\305\232iCi by\305\202 jed.nakni:ejednostajny.Tow\305\202a'\305\232inie

sprze\\f1iewi\305\202erZie.niJe si\304\231 w\305\202m\"nej
zasad.zie'n.ac\037e'l\037nej.,

w Ptlo-

lemeusZJOWej teorji g\305\202\304\231boko ukryte, a nawe,t dla dzi-
siejsl1Jegomawcy dawnej astroIWIl1ji nile z.arraz widk>- \302\267

czne'.t\304\231

to
s'Pr\037ec1Jl1o\305\233\304\207 prze.s.\305\202anek

i wniosk\303\263w wykry\305\202

nasamprz\303\263d Kopemik.i., zanim jesl7JCze fa.ktami obser-
wacyjnemi j\037 potwierdzi\305\202, wyd1!gn\304\205'\305\202

z niej wniosek
nieuniknion.y:zaprzeczyl,sa!I11.i ed en p r'zec,i\305\202 w k o
w s z y st k iID, praw!dziwo\305\233oi s,zk.OIln.ej doktryny. Czy
w\303\263wczas, w Rzymie 'f,oku 1500,k ofi St r u k cy j n e)

.)
18 Plutarch De placitis philosophorum,3, 13.)))
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my\305\233\037i przysz\305\202ego tw\303\263rcy '\302\273wiiekuistej I\305\202IStrOI1!OIIl1ji\302\253 by\305\202y

ju\305\274 skrysta1izowanew tym stopniu, i\305\274by m\303\263g\305\202 by\305\202 pu-
blic7JIlie,,:t uniiWersyteddej k,a'tedry Sa:pienzyog\305\202as\037\304\207

przedW!I1Je \305\233wiadectwu 'zmys\305\202\303\263w,
trildne do uwierzooia

swoje,oill<Jry1Clte, nie \305\233mi:emy utTzymywa\304\207. Chwilapierw-
szt>g<) b\305\202ysku

ideiheljoc.entrycmejw umy\305\233le Kopernika
nile daje si\304\231

ustali\304\207 z
po\305\274\304\205dan\037

d()k\305\202adno\305\233ci\037,
nawet

jeszczeobecnie,kiedy to, M\304\231ki odnalezi,elllduksi\304\205\305\274ek,

b\304\231d\304\205cych niegdy\305\233 jegow\305\202asno\305\232CJi\304\205
z mn\303\263stwem kr\303\263t-

sZYfh lub
d\305\202U\305\273SiZych

notaot j.egor\304\231ki. rtOlZSyp,anych tam

Pl) ich .ok\305\202adkach i margiJnesach, zd,olali\305\233my g\305\202\304\231biej

wnj\037n\037\304\207
w

szczeg\303\263\305\202y praoowni duchowej genjalnego
lin\304\231\305\274a.

Z wszystkiego,00w tlej mioerzewiemy dotych-
czas,zdaje.SIii\304\231 ;pr2Jeciewynika\304\207,

\305\274e
ju\305\274

wcze\305\233nie, bodaj
czy nie w Krakowie, \302\273przylatywaly\302\253

do\305\204 takie
my\305\233li

na chwil\304\231 1wkr\303\263tce odlatywa\305\202y, a\305\274eby p\303\263\305\272niej, jak to

bywa cz\304\231s tokro\304\207, 7JIlOWU poWlI\"6ci\304\207...

L
W SlZak

pi\304\231kitle,

a hard2Jo CJi,e!kawepisemI<,oCioerona,W dziadloScipiona,
,

w kt\303\263rem
- jak wiemy - niema\305\202o p:odni'ety malaJZ\305\202

by\305\202 Koopemik do tw\303\263rczyc.h
swoichromly\305\233la\305\204,

wsm!<
lO! SomniumScipionisbywa\305\202o

nier,a.zC2Jy1tane, \305\202romentowa-

ne z katedryprzezmistrz\303\263w
g\305\202\303\263wnej S2Jko\305\202y kralrowskie'j

podClZaiS pobytu w !ll\037ej Kopernika')Stanowczyj.ednal<

prze\305\202'OID
w jego.my\305\233lach krytycznych i tw\303\263rczych na-

st\037pH dopielJ:.1O w latach 1497i w dw\303\263ch nast\304\231pnych.

Por\304\231cza: nam to. z jednejstliOlllY mva, wspoIDni.aJnatutaj

ju\305\274
raz, s\305\202ynna jegoobserwacjabolo\305\204ska wieczorem

dJnia 9maJI'lC:a 1497r.,a iZ drugiejta okoliC7JIlO\305\232\304\207. iJenaj-
pi.e.rwszewydanie, medjola\305\204skie, CioerOlllowegopisma
Academicarum Quaestionum libri duo, kt\303\263iI.\"e d eoy-
d u j Qco lI1A dalslZY bieg jego.my\305\233li podzia\305\202a\305\202o, opu-

lUbi. Nar. Nr. 15(Kopernik: Wyb6r plam) 2
\037\\,\\II\037

i ..\302\243tunCII j)))
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\305\233ci\305\20210 pras\304\231 drukarsk\037 dopierow 1498r.,mog\305\202o si\304\231 wi\304\231c

w r\304\231kac.h iOOS2Jegoast,I1OOornaZI1aJld\304\207 00
najwCZie\305\233niej

w tym samym roku.
P,raca:

my\305\232'li Kopemika,od'W\037aJOyoh i .pr:zeksizta\305\202-

ca:nyoh, trwa\305\202a nd:ezawodnieczas
d\305\202u\305\274s:zy,

zanim mo_o
la\305\202a

wyt'Wo\037zy\304\207 szk iC plaJOu prawdJziwej \305\233wiata bu-
dowy\" tej iZWaI11ej pr:ze:zUJiiego divina Optimi Maximi
fabrica.Braikuj\037oe jeSl1JCZe ogruiJwa do

ca\305\202kowitej owego
szkicukoII1icepcji znalaz\305\202y s\037\304\231 podc1ja,sd ru ,g ,Iej po-
dr\303\263\305\274y Kopern1ikado Ita'lj.iJ, w ci\304\205,gu bliSlko trzyletni\037go
jegopobytu w Pad'WI.iJe. Zna'Lady si\304\231

onew pos,taoj,in-
nych j.csoo1je,aI02J podobnychdotamtych tradycyj sta-
roiytnych.,m. ,i:. w pismac.hPlirnusa,Mart.iJaJn.a Ca:pell\037

Vitruviusa, a .zwloas'reZa pseudio-Plutrurcha:wszyg,t1de
one

wply.n\304\231l:y pod\037'ielCa:j\037oo na tw\303\223lrcZ!! ;prac\304\231 Koper-
nika, my\305\233lom jego,JeszczenJi,eustaIonym, wyra\305\274n.iej-

sz\037 form\304\231 nada\305\202y. fN maju 1504r. w powrotnej jego
drodzedoWarmji, podczas;przetotnego pobytu w Kra-
kowie,wspomnianypowy\037ej SlZkic nowegomoohaJIli.mnu
\305\233wilata

by\305\202 ju\305\274
do ;tyla gotowym, \305\274e mw;artJy w lIlim

teoretyozny aparatpOIZWala:1 lIla obliozanie
po\305\202o\305\274e\305\204 pla-

net, pa raz pierwszy w my\305\233l w,yob,ra\305\274e\305\204h e l jooentrycznych.)

.)

IV

KOMPOZYCJA ZARYSU - PRACA NAD G\305\201\303\223WNEM

DZIE\305\201EM -
OPOWIE\305\232\304\206 RHETYKA POPRZEDZA,

JEGOOG\305\201OSZENIE

j Na Jarla
oojbLi\305\274s1je, 1505,praIWdopodobnliej jednak

1506,albo1507,przypada kompozycjai!
\302\273wypuSZCiZIffilie

na zewn\037trz\302\253. jak go\305\202\304\231bicy
IZ alI1ki! Noego,pisemka2JWa...)

.) -)))
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negozwykle, luibo nies\305\202usmie, komenh\305\202'I1zy.kiem (Com-
mentariolus)fJes.tto do\305\233\304\207

zwi\304\231z\305\202y ZJarys heljocen-
t r y c.z n eg,6 m ,ec.h a n i :lJ.fiU \305\232 w ,ia t a w pi:e[\"wo-
tnej swoJejpostaci,p\303\263\305\274niej pr2Je'Z Kopernikawielorako'
w srezeg\303\263\305\202aoh zmieniotIlY 17.1Porai miejscepowstania. . ., ..I ..
tego{) DIle1ZmleI1nil,e InteresuJ\037cega utworu s\037 .I'eSIZCZie me-
do\305\233\304\207 dok\305\202adnie .znane,a .tak s!\305\202lmo ok()H\037niO\305\232d towarzy-
sqlcejegowyj\305\233.ciu poza praoowni\304\231 tw\303\263rcy pokryte s\037

dotYiChcm.s g\304\231st\304\205. poml'lok\037. Pewnemjesttylko, \305\274e' nazna-
czana do.oaJl'lrltzo j.eSlzc.z:eniedawna(przielZ niemi\305\202eckic.h

biograf?w Kopernika)pora kompozycj.ite:ga wa\305\274nego

i ciekawegopis'emka,rzekomo:1131 rok 1533,C7'Jy na,wet
a\305\274 na 1539,.jestb\305\202\304\231dn\304\205,

re owsmm czasjegopowsta-
nia jest stanlOwc7JO wcze\305\233ni:ejwy od. 1512r.,a baTd.zo
prawdopodlobnrenalWet od 1509r., skoro bawi\304\205cy

Iw r. 1508w Wannji, u boku Kopernika,Wawrzyniec
Haabe (COT'VIinus), ni'cgdy\305\233 jegosta,rsq;y k,olegaw s'zkole
kralwwski'ej,c:\037n:iJ w tym roku

ni:ew\304\205tpliJw\037
do tegQ

pisemka aluzJ\304\231. BardzQ ma\305\202e rQzpowszechnieniesi\304\231

t.egoZarysu -znam:y wSlzystk1egot y lk od w a sta\037e

jegoodpisy- wesp\303\263\305\202
z kilkoma inncmi j<'szczesz<'Zc-

g\303\263\305\202ami. Izdaj\037 si\304\231 wskazywa\304\207 na ud:1Ji'elan.ile joe,go tre\305\233ci,). 17 Ndez.nany jes.t tyrtul, j.aki temu pisemku lIlada\305\202 byf sam
Kopernik, nadpis b()wiem j.aJd czytamy w dw\303\263ch .znanych
dotychczasodpisach:Commentariolus de hypothesibus mo-
tuum caeleslium a se conslitulis, lnie ipOIchoolZi .od autor,a,
lecz tylko od

p\303\263\305\272niejszego kopisty. W nast\304\231puj\304\205cym poni\305\274ej

przek\305\202adzie lI1J3JSiZym tego pisemikia (.pierwszym, jaki dotych-
czas istnieje) dali\305\233my mu nazw\304\231 Zarys nowegomechanizmu

( ,
\305\233wiata, kt\303\263l1a lIlajbardr\305\202iej oppoWJia.da tre\305\233ci i przeznaczeniu
tf'go utworu. Nazwy tej (w skr\303\263cenilU tak\305\274e: Zarys) b\304\231d:z4emy

te\305\274 u\305\274ywati stale
.
w

ci\304\205gu dals.zym.)

-)
2*)))
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w:zgl\304\231dnie odpis\303\263w, na1zaufa\305\204s:tym jedyni,eos.obom.Do-
mys\305\202

taki wydaje sd\304\231
tem bardZii,ej jpod'obnym do pra-

wdy, \305\274e odpawiadaw zupelino\305\233c.i: psychicznemu.nastro-
jowi Kopemj,ka,kt\303\263ry bywa\305\202 sk\305\202onnym do.zwierze\305\204

tylko wobec fHozoficzn.i.e
my\305\233l\037cych,

n.aJtomiast zaoho-
wywa\305\202 si\304\231

morePythagoraeorum 'z reze:rw\304\205 wobeclu-
dm pospolityc;h,jakoby z obawy profanacjinied:ost\304\231p-

nych im ta1emnicprzyvody 'ii ducl1a..}Do zaufan;yc:h
w tej milelrze os\303\263b nale\305\274eli, opr\303\263cz wspomnianegowy-
\305\274ej WaWll\"ty\305\204c.a Ko\037rina, .tak\305\274e Dantyszek, p\303\263\305\271inilejs\037y

biskup che\305\202mi\305\204ski, .a wreslwi!ewarmi\305\204ski, orazTide- \\ .
man GiJze, serd100znyprzyjacid wielki\305\202ego astronoma
i j,ego lwnfrate\305\202r w kapitule, a, wkr\303\263tce taki'e bis\037up

ty\037h samych po koleidJi'OOezyj.
P.omimodo\305\233\304\207 tmsklilW.ego ukrywania si\304\231

z naukI!
tak osobliw\304\205 i trudno zrozumia\305\202\304\205 na,wet d\037a wykszta\305\202-

oe\305\204szych jednos.tek, tajemnicanie dawa\305\202a
si\304\231 dJugo .._

,
utrzyma\304\207/'W lalachnajbl.i\305\274slzych po 1530r.

ju\305\274
nawet

dalleko poza gralllic.ami WarmjliJ, w Krak-owie, Wro-
c\305\202awiu, w Wittemberdze, w Bazylei, wie\305\233\304\207, jakkolwiek
nieoo m\304\231tna\" rorohodzi\305\202a

s.i'\304\231

corazdalej,!l'Ozszerzana
ustni:eli r\303\223\305\273inilC kiomentowana.1 W roku 1533dlOw\305\202a wia-
d!OOJliO\305\232'\304\206 o tern

ju\305\274
n.alwe\305\202 do Rzymu, w leciebowiem

j

:tegoroku, jak iC!ZIyta!1l1Y, uczony or}entali:sta,Jan Albert
Widmanstadt, istot\304\231

nauki lwpel1llika\305\204ski.ej wyj.a.\305\233nia

papiJezoWli KlemensowiVII-mu,oralZ kardyna\305\202om Orsini
i Salviati podczas .ich przechadzkiw og1I'odacl1waty-
ka\305\204skkh. W trzy la,t.a

p\303\263\305\272niej,
w lis.topad\\1j]e 1536r.,

krurd',Yll1a\305\202 Mi1ro\305\202aj Scl1omberg,dQlII1ini!kanin, ail\"cybiskup

kapua,\305\204ski, wyprawi<a z Rzymu doKopemiika Hm, do-
br1ze nam znany, w

kt\303\263r.Y1IIl ,pOOnos\304\205\304\207
i wychwalaj\304\205c)))
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wiJelk\304\231 nauk\304\231 naszegoastronomai jegonlOwe pomys\305\202y

00dohudowy \305\233wiata, upras:zagoo \\1dzielen\037e mu do-
k\305\202adnli,ej.s.zyc.h

w przedmiocietym wiadomo\305\233ci.

,/ Najdo.nioo\305\233lejszem j<ednak w .nast\304\231pstwa by\305\202o przy-
byciedoWam\305\202ji,

w jas:1eni1539r.,m\305\202odego, wyk.s1zta\305\202-

oonego,a l\".OZJmitow3Jl1Jego w \037tflOO1omji profeSlOll.\"a uni- o
werSl)'tetJu w Wittemberd2e,JerzegoJoaohima,rodem
oZ Pl'IZeda.rulanji,a st\304\205d

te\305\274 pospoliciezwanegoRhe-
\302\267

tykilern (od Rhaetia, t. j. PIiZedamla1l1ja).(Te'n slys\304\205c

przer\303\263\305\274ne g\305\202uche
wie\305\233ci .onowycha O!sobliJwyoh w 31S1tll.'10-

n!OrnjJ zasadach,czy te\305\274 remedjach,maj\304\231cych chory jej
organizm UZJdflOwi\304\207, pOSltanowU pu\305\233ci\304\207

Sii\304\231
w dalek\037

dl'og\304\231,
z Feld.kirohd'O Frauenburgaad oras Vistulae,

a\305\274eby
na mi,ejscu,u samegomistJrza

zac\037rpn\304\205\304\207 pou-
OZJeni.a ,o istoo\037e jegoprzedziwnych ;pomys\305\202\303\263w. Przy-
j\304\231ty jak najlepiejprzez Kopern,jJka', potrafi\305\202 Rhetyk
osob\304\205 sw\304\205

.izapalem,jakimia,l dopi\304\231knej
sztuki gwia\305\272-. \037i<aJr.sldej, wzbudzi\304\207 jegosympatj\304\231 i zaufanie,a prze-

d\305\202u\305\274ywszy sw\303\263j pobyt w Wa\037mji poza pl3iIl'ow.an\304\205 pier-
wotnie miRiI'\304\231, zdo\305\202a\305\202, wlesp\303\263\305\202

z che\305\202;mi\305\204skim biskupem
GizeIll,'opie:raj\304\205cego si\304\231 jeszczeci\304\205gle Kopernika na-
k\305\202oni\304\207 wl'es.zciledOi og\305\202oszenia

drukiem gotowegoju\305\274

niemall
g\305\202\303\263wnego

dziela.UradZionlo jednakwsp\303\263lnie,
\305\274e

w oe:lu przysipooobienia umy:s\305\202\303\263w,
;zwla:SIZOZa lIOzonych

n.azbY't lro[1lS&Watywnyc.h, do \305\274yczliwslZego przyj\304\231da
tak

niezwyozajnej doktryny, wydan.ie g\305\202\303\263wnego
dzidapo-

przedz\304\205 og\305\202os!Zetl1.iem kr\303\263tkiego jelgo stJres\037enia.Kom-

pozycj\304\231 takiegopisemka,.or:az trosk\304\231 o jegowydruko-
wanilie i i\"007Jes\305\202a.nie poruczonow\305\202a\305\233nie go\305\233c.iowi Koper-
nika, Rhety\037owi. Ten szybko wywi\304\205zal si\304\231

z tej misji
i uloiyws2J)' jeszozew je.si,eni1539r. takie pisemko)

)
,

.1)))
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Opowie\305\233\304\207 (p.t.De librisRcvolut,i.onum D.DootorisNi...;
colaJ.i: Copemici.N a r ra t i o prima), po odbiciugo
\\v

gda\305\204skiliej oficY\\Ili1e F.ranci,!>zkaRode.
ju\305\274

w pierwsJZych
IlJies.i,\037ch ,roku nast\304\231pnego (1340)m\303\263g\305\202

do\305\233\304\207 liczne
joegoegze\305\202mplarze pol1OZS\037\305\202a\304\206 II10ZIlJaii\305\202ym uc.z.onym wsp\303\263\305\202-

czes.nym.Pis.e:rnkoto Jest;z;reSlZta crem\037
w.i\304\231cej, ani\305\274eli. .

samemtyTho stI1es'rezeniem
gl\303\263\\V[lego dzida.: Rhetyk,

\303\263w viva '10x Kopemi.kaJ,podajew niem bOlWiem -taik\305\274e

okilka wa\305\274nych siZICZ1eg\303\263\305\202\303\263w bilOgrafiCZJ11yeh s,woje,gomd'-
slirza, .zIaC2Jerpni\304\231t\037h nielzawodJni\037 z uSilnych jegoopo-.
wiada\305\204 .j] zw1eru'\305\204. .

I
OpusZCi2Jaj\304\205c w r. 1541Warnnj\304\231. uwooi\305\202 Rhetyk

z
s\037b\304\205 dJl1o\037enny r\304\231IcopiJS 'zaily\305\202iu\305\202owalllY: O obrotach

ciaJII niebieskich..ksi\037g sze\305\233cioro. De revolulionibuseaele-
stibus.libri sex,

kt\303\263ry
wraz z dol\037c.zon\037 przez Koper-

nika
.s\305\202ynn\037 ow\037 dedykacj\037 papilei\305\273owi Paw\305\20210wi III-mu,

mila\305\202
by\304\207

niezw\305\201ocznie odd.anydo o.ficyny dl'ukarskJiJej
w

Norymbero\305\202\037e, cojednak nie zalra\037
na.st\304\205pi\305\202io.

i Druk
dzie\305\202a do\305\233\304\207 obszernegoi filgurami o!pakzonego,prze-
w:lekia}

si\304\231
bow.i,ema\037 dopierwszych mie,sa\304\231cy 1543r.,

lak \305\273'e gdy w)'lS.\305\202.any prrezRhetyka pieil\"\\\037'.szy egzemplarz
gotowego.dlZlie\305\202a przybyl do Warmj.i, wielJci astronom
dogorywa\305\202 na \305\202o\305\274u bole\305\233ci, !Z

kt\303\263regio ju\305\274
nie mia\305\202

g,i\304\231

pod\305\272wig/ll\037\304\207. Zalw\305\204czy\305\202 Kopernik, Sllmtkiem pora\305\274enia,

lo
\305\274ycie docusnew dnJu 24 maja 1543r. multis iam

anlea diebusmemoriaae vigore mentis deslitulus,po_
zhawiony na

d\305\202u\305\274sZl)'
czasiPrzed!tempooni\304\231ci i przyto-

mno\305\233ci umys,lu.
Mikolaj Kopernik by\305\202 os,\305\202iartnj.\037 la\305\202i{)lI1O\305\233l\037 Koperni-

k\303\263w-PiOla:\304\230\303\263w, najpi1e:rw \305\233'I\037skilC.h. potem kakowskioh,
a wres.zci'e--czaskr\303\223ltki

- tom\305\204skioh. Na nim wy_)

--)

.)))
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gatsl bm. r\303\263d ,pomieczuzupe\305\202nie: obydiWaj bowierm sy-
Iltow:ite Miko\305\202'aja starszegoi Bar})a[-y z Wac.zenrod6w

Kopernik\303\263w, tak sta1rszyAndrzej,jaik i m\305\202odszy Miko\305\202aj,

byli karumikalOlJi katedry wa1rmi\305\204skiej i jakoduchowni

byli be7Jrenna.)

,)

v

, W}'JJANIA.-ZNACZENIE ODKRYCIA -BIBLJOGRrlFJA

), P\037e:rw.sze wydani,e g\305\202.6Wlliego
dJzj,e\305\202a Kopernika,0-

rymberdzez r.1543ska\305\274one jestlicznemib\305\202\304\231dami
dru-

karskiemi,dowolnemi zmianami i wyrzutniami orygi-
naLnegotekstu.Gospoda,r:ow.anow 'r\304\231k1op\037sie

dz1e\305\202a i J.UI:-

rz\037dzano s.i\304\231
niem jak gdyby ju\305\274

'r.\305\201ec.z:! niczyj\304\205,
res

nullius.../Najwi\304\231ks.zem pod tym w\037gl\304\231dem nadu\305\274yciem

by\305\202o mtajenie,przez w\305\202a\305\233ciwego wydawc\304\231: Andrzeja
OSLa'lldr.a, pl'edykanta norymberskiego, prawdziwej
przedmowyau1l0ra..\305\274yj\037eg1O jeszcze,leCI2J zdaila odNo-
rymibergi, a podsun\037\304\231c.ile

na jejmiJejroefa\305\202s.zywej
iordy-

narnej.,'Prze\037 tego\305\274
Os\305\202aindra sfabrykowanej'!Jest to

t

ta samaslultissimapraefatio, jak j\304\205
KeplernalZWa\305\202,

w kt\303\263rej
fa\305\202szem \303\263w,

za Kopernil<asi\304\231 .poda\037\304\205cy,
wbrew

intencjoom Wlielkiego m\304\231\305\274a
i pe\305\202nemu Jegoprzekona-

niu o prawdzieodkrycia, ca\305\202Q:
\305\202:zecz

przedstoawia jako
hipotez\304\231,

kt\303\263ra bynajmniej nie potrzebuje by\304\207 pra-
wdziw\304\205, a

slu\305\273iy\304\207
ma joo)'lniedo raohunkowegopogo-

dze[lJi,a teorj.i ze zjawiskamina niebie.
\"Przymujmuiej

dwa pokio1ell1lia\" a\037 poostamielata

XVr-gostul.ooi.a,by\305\202y przeikon,!IDioa
l.\305\271le owa:skryciepod-

sunL\304\231ta pmOOmowajestautentyc.zn\304\205., \305\274e joest ducl1ow\037

Kopernlika w\305\202aSioo\305\233ci\304\205.
Fa\305\202.suX'stJwo wyk1ry\305\202 dopieroJall1)

,,,)))
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KepIell\" (* 1571,t 1631),m:p;,g\305\202\304\231bokiego Ui111ys\305\202u \037 wielki
mi\305\201o\305\232iJ11k prawdy, kt\303\263ry s\037\304\231\305\233liwym trafem mailaz\305\202:

si\304\231

w pos,iladaniu List\303\263w Os,iandrado Kopernika,wzgl\304\231-

dnie ich
odpis\303\263w, .oraz odpow.i'edJzina lIl1e Kopernika,a

II1aJSt\304\231pnie
cz\304\231\305\233\304\207.

tej korespOIIlde:ncjiog\305\202osi\305\202.
Z n.ich

dowiedzia\305\202
si\304\231 iI1WukDWY \305\233wiaJt

\303\263wczesny rue bez zdu-
mienia,\305\274e

ob\305\202udn)'1 predykant norymberski natarczy-
w.iJe

nalega\305\202 na Kopernika,a\305\274eby
-

gwDLi ug\305\202a,skrunia

pery;patetyik\303\263w \303\263wcwe:snyoh i teolog\303\263w, a pr.z;ytem dla za-
pewnieniaksi\037elepszegopoluJjpu-teksltdziela,gdzieby
nale\305\274a\305\202o, tak pozmienia\305\202, ,i\305\274by tD, copodajeza

prawd\304\231

niezachwianI;!,przedstawiDnem zDsta\305\202.o
ty\305\202kI() jako hi-

pMe.za,kt\303\263m wcale.niep6trl2Jebuj.e by\304\207 prawd11i.wi-, byle
tylko dJopr.DwadzaladOi

zgodno\305\233ci rac.hunkuz dostrze-
\305\274eniami. Odrpow1ediZli Kopernikana, te

nie:s\305\202yc.hane \305\274\304\205.-

dania Osiandra
zna:rp.y, niestety, tyll<!o z ich streszcze\305\204,

jaMe Kepler,og\305\201osi\305\202. fMogl!nam onejednakd7lisiaj wy_
staJl\"ClJ)\"\304\207. DowiadujemysIi\304\231

z 1I1icl1mi31llOWJicie, \305\274e wielki
astI10n0mme dal

si\304\231 ujl!\304\207
n3.mOlWrumi owegosyna cie-

ill:I1Jo\305\232Cii., ale skladajl!c.'po r3JZ osta\305\202ini: \305\233wiadectwo pra-
wdzie, .odm\303\263W/i\305\202 \302\273)stanowCWD ,i ze

SJtiOicy.zmem\302\253 owemu
l\305\202lJies\305\202ycllanemu \305\274l!dail1'iu.1 By\305\202o

to w roku 1542,kiedydni dJosto\037nego starca
by\305\202y ju\305\274

;na
.sohy\305\202ku...

\305\202

D r u gie wyd31llie g\305\202\303\263wnego dz1em,baJzylejskie
lJ r. 1566,jeSit tylko przedrukiilem wydania prerwszego
z przysporzeIlliemnDwych j-es.zICZe pomyrekdrukrurskich,
mw.iera. jedI1Jak pr.zedr:ukRhetykOlWskiej Opowie\305\233ci

(Narratio prima), kt\303\263rej
nu.ema w ;pierwszej edycji.

Rzeczywi\305\233cie uleps\037onem Jest dO,picro .t T2Jeci e wy-
danie ,amsterdamskie \037 r. 1617,sporz\304\205dzanie przez
uczone'SDpX1of.esoraz Groningen.,Miko\305\202aja Mu1e['iusa,)

,
\037

I)

1)))
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kt\303\263ry
na domys1,prawie mws:ze trafny, sprosrowa\305\202

liczne
b\305\202\304\231dy

rzeczowe,druka1rskiel liczbowe dw\303\263ch

pilerwSizycll wyda\305\204.

Kiedy oko\305\202o po\305\202.Qwy ubieglegostulec.iapows1a\305\202a

by\305\202a
w naukl()wyc.h ko\305\202aoo warSiZawskich

my\305\233'l,
IlJieba-

wem urzec:zy:w.i\037tnio.na, a\305\274eby wyd:a.\304\207
wszY'st ki,epi-

sma KJO,Pem.ika, jakote\305\274 lisily pr,2jez niegoalbo do niego
!pisane,;wyzyskano \305\233wie\305\274\304\205

w\303\263wc:zas a n\037espod'Ziewa:n\037

wiadQmo\305\233\304\207 o szc.z\304\231\305\233liwem doohowaJlliu
si\304\231 d.o;tychcZ'as18

a u t o g r a f u dzie\305\202.a O obrotach i wci\304\205gni\304\231to
do \037po-

rz\037dlze:l1ia nowej .edycj.i,pr\303\263cz wyda\305\204 dawlIliejszych,
lak\305\274e i \303\263w ail1Cyszaoowny r\304\231kopis.

A lubo zatrudnieni
olro\305\202o edycjiwarszawskiejz;r.1854uc.zynili z tego auto-
grafu u\305\274ytek tylko bardzo ogmlI1ic.wny,tl() jed!na.kpo-
\305\202o\305\274yli \037nr, b\304\205d\305\272

001
b\037d\305\272, t\304\231 niejpOmiern\304\205 zas\305\202ug\304\231,

\305\274e

znallalz\305\202:s:zy tam ow\037 przedmow\304\231 pr\037ez Osiandrazata-
jon\304\205, ogbosili j\037 po raz

p\037ClrW8iZY
w ca\305\202o\305\233ci. /c 21 war t e

t o warszawskie wydanie dlZiela. O obrotach wchodzi
w sk\305\202ad pubLikacj,i obejmuj\304\231.oej wszystkie pod\303\263wczas

znane pilsma Kopernika.Opr\303\263cz g\305\202\303\263wnego
dzie\305\202a znaj-

duje si\304\231
mm T,rygoIloometrjaI18, da\037ej Opowie\305\233\304\207 pierw-

sza Rhmyka, Listy obyc:zajow1e,sielskiei' emtyc\303\2631lne
Teo-

\305\202il'akta SimokaJtty w \305\202aci\305\204skim Kopernika pm;ek\305\202adz.ie

z greckiego,jegoTraktat o poprawie 1llJOIIlety. \305\2023JCimski

utw\303\263r poe.tyckip. t. SiedJm gwialZd (SeptemSidera),
a wr,eszciejegol'i.sty, pozhier:me21

r\303\223MYcl1
3iTcl1iw\303\263w)

18 W bihljotecehr. Noomtz.a w Prliulze czeskiej.
18 Wydana lJ.1JaSialIlpm\303\263d w W,ittemberdze 1542r.W obe-

cnie wydawa.nym Wyborze pism Kopernika pomin\304\231li\305\233my j\304\205,

poI1liewa\305\274 tworzy olIla
cz\304\231\305\233\304\207 skladolW\304\205 g\305\202\303\263wnego

dzie\305\202a (drog\304\205

po\305\202ow\304\231 ksi\304\231gi I-.szej).)
.)))
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i hi.bljotek.Ca\305\202o\305\233\304\207, wspania\305\202a pod wzgl\304\231dem ty,pogra-
fic.znyun, wydana 2JOStalaw.orygina\305\202ach \305\202aci\305\204skich. kt\303\263-

rym towalI'zys,zy t\305\202\303\263maczeme polskie.nie ws,z\304\231di1lie je-
dnak

SIroZ\304\231\305\233liwe.

',Pi
\037

t e, a dotyc.hczasostaLnie, wydante g\305\202\303\263wnego

dzie\305\202.a, jesttoru\305\204s.kie z r. 1873.Sporz\037dz;one stalOOlliem
nj,emi:ookJiego rtowaJl\"Zystwa im. Kopernikaw Toruni'u,
ne\037om() WjpTtOSIl .napodstawieautografu.r\303\263\305\274ni

si\304\231
mi-

mo.to od !IlIiegona licznychmiejsc.acl1i :niejestwolne
od

b\305\202\304\231d\303\263w,
w u.iejednems.ens r.zeozy zmi.ffiliaj\037cych,

o ozempr\037kon.alo nas por\303\263wnanie edycji toru\305\204skiej.

wpl'os,t7!autogra:fem, wykonane w PradzeC1JeSkiej.
jes\037oze w r. 1896,wsp\303\263lnie

z prof. Dl1emAleksandrem
Czuczy\305\204sikim.

Nowa edycja nie tylko g\305\202\303\263;wnego ,dzie\305\202I\305\202.
a,le

wszystkichwog\303\263le pilSJll K.opemi:ka,kt6raby czyni\305\202a
za-

do\305\233\304\207 obecnymwymaganiom wydawni\037m, jeSlt wobec
tego wa\305\274nym postulatem polskiejnauki. oraz rzee\304\205

.n.arod-owejnaszejgodno\305\233ci'.
Rzecz ta j-est tern pilniej-

sza,\305\274e od cmasu pojawi,en,i;asi\304\231 edycji osi\305\202atniej,
toru\305\204-

skiej,wysz\305\202y
na j.aw iD.ie'znane!wpierw akta i listy,

wykryJte .zoSlta\305\202y
liczneksi\304\231gi, b\304\231d\037ce niegdy\305\233 prywatn\037

KopernikawtaSlno\305\233d\037, oZ mn\303\263stwem jegodQPisk\303\263w. wy-
kryte :ms,ta.\305\202.o nieznanew.pi.e1rw Jegopisemko,\303\263w wspo-
mnkmy ju\305\274 wy\305\274ej,

bardzo d,eikawy Zarys (Commen-
tariolus),u10\305\273i0my

n.a wi\304\231cej
lli1.i\305\274el'i 30 lat prmd og\305\202o-

szen.i,em
gl\303\263wn.ego.

dz,iela (1543T.).
W powy\305\274szym szk-icubiograficrznym, pr\303\263cz rege-

st\303\263w, odnos\037cych si\304\231
\305\233ci\305\233le do \037n\304\231trznego niejako

\305\274ycia Eopemik.a,podali\305\233my pIOikr\303\263tc.e tak\305\274e genez\304\231
r\303\263-

\305\274nych jegoprac,a przedews.zys1:k.iem,tego g\305\202\303\263wnego)

\305\202)

l>)

'..r
t)))
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\037
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odkrycia, kit\303\263re
imi\304\231 jego.mia\305\202o. okry\304\207 chwa\305\202\304\205

nae\305\233mier-

teIn\304\205. Zn.aClZel1!iJe tego aktu
my\305\233li m\304\231drca warmi\305\204-

sklego-polski,egodla wi/edzy og\303\263lno-Iu\037ej,a' tern sa-
;nem i polskiej,daje si\304\231 :zaJlnkn\037\304\207 W kr\303\263tkich wyra-
zach.Odkiryde:mswenl

wywi\303\263d\305\202
ten mooalf'z duchaca\037

ludzko\305\233\304\207 oz
h\305\202\304\231du,

z wido.W\303\263.ekowe:go. ob\305\202\304\231du tegojejro-.
zumu, kt\303\263ry, przy6mJo.ny z\305\202udzeniem

\037mys\305\202\303\263w, prawd\304\231

upatrywalI w .niepra;wdz.iJe.Wydar\305\202 przed7JiWl[l\037 ten
mi'strz i arehittekt pr.zyrod,zi:ejedn\037 .zj tajemnicj'ej,taJk

J1'iepoj\304\231t\037, jaik dwoiiSta.rucho.mo\305\233\304\207 ziemi,nakre\305\233li\305\202 wspa-
[l.j;aJ\305\202y pla1n prawdziwejbudowy \305\233wiata, dziewnICwyo-
bm\305\274enia o stanowisku c.z\305\202owieka w prZYVoP:zre spro-
stlOlWail.

O Iznooznej ju\305\274
dz.i:s1il3j bibljlOgrafji kopemiika\305\204-

skiiej wspomnimy,tutaj tylko pokir\303\263tre.
Rozmiarami nie

d!or\303\263WlI1ywa onawprawooielaik rooro.s\305\202ym jak tI1jp. Dan-
tejska,.albo. u Dias Miclciewic1JOw,ska,zaw\037e jednak
przeds.tawil3 sil\304\231

ona bardzo. powa,\305\274nj,e,
tern

wi\304\231cej,
7;e

rozpostar\305\202l3 si\304\231 pmwie na w.s.zysotlcie kulturalnej\304\231zyki.

{Pr\303\263crt kr\303\263tszych lub
d\305\202u\305\274s'zych biogr:afij Kopern:ika,

obejmujeona
pr.zer\303\263\305\274ne s,tudja\" odm\037oe si\304\231

dlO kwe-
stjinarodowo\305\233ci', do joegO. rodzilllY, do obywateIskiej

,ct.z.ia!la:Lnl()\305\233ci,
a wcr-eszc.ile do nauko.wejjegotw\303\263l1Cl'o\305\233d 20.

I Z ,zarl,ol\\Violeniem prz,ych.odJZJi' nam stwierdzi\304\207, \305\274e pierw-
szym moozywilstym bi:ogmIfem Kopernikaby\305\202

rodak
nas.z, ucooiI1\037 polyg\305\202:ad:

X. Szymon Statr:ow,olski.podo-
bnie jak pi.erws,z,ym mowu ibada\037m, kt\303\263ry

z reliigij-
20 LiJcme w tej mierrze wskaa\303\263wJci, ooa,z obszern\304\205 lite-

ratur\304\231, .7Jnajlkie czyte1ndk w .nasa:ej.ksi\304\205\305\274ce p.t. Mikolaj Ko-
pernik. Cz\304\231\305\233\304\207

l Studja nad pracami Kopernika, oraz ma-
terjaly biograficzne,Krak\303\263w 1900.)

j

\037)

.)))
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nym nJiemal pietyzmem 2JbLem\305\202 skTlZ\304\231tnie wSl2Jelakie

wiladomO\\\305\232ci dodziej\303\263w \305\274ycia
d

n\037y\305\233li
wielkiegoastro-

noma,byl r\303\263wn.1e\305\274 nasz 2Jiomek,'Jan Bro\305\274ek,. inaC2Jej
Brosc1us(t 1652),prof.esorSlZk.oly Jagiello\305\204skiej, a naj-
'1Jnakomitszy matematyk polski XVII-gostulecia.Z po-

-6T\303\263d hiografij IThOWSZYC.h i naj.n,ows1Zj'c.h moonab(y wy-
mieni\304\207

r\303\263\305\273iniej
warto\305\233ci i

obj\304\231to\305\233ci, praceDominikaSzul-
ca, JaII1a Czy\305\204skiiego, JuljanaBaTltoszewioza,F\305\202'allci-

sika Karli\305\204skiego, Jana Kowalczyka, Radwa\305\204skiego,

FeliksaKuc.har:\305\202;ewskiego, IgnacegoPolkowskiego,Leo-
polda Prowego,Adolfa Miillera, Henryka Me.rc.zynga
i innych jeszcze;nale\305\274y jed,naik ostrzec,\305\274e wobec \037wie-

\305\274ych
:zooleZliski studj\303\263w kopemika\305\204sk,ic.h, nawet naj-

\305\233wi'e\305\274siZe z pomi\304\231dzy nich s\304\205 dJzjisiaJ w nieJednemb\305\202\304\231-

dne i pr,zestar.zaJ:e.)

VI

PODZIA\305\201 KSI4\305\273KI
- S\305\201OWO O PRZEJ(\305\201.\305\202JJZ/E POLS/\\JM

Powstajenam'jes:rozetylko dorzuci\304\207 s\305\202\303\263w kilka
codJo dyspozycji ksi\304\205i11d:, kt\303\263r\304\205 nin:i.ejsumwydajemy.
Osnow\304\231 jej podzielili\305\233my

.na d w iJ e c,z,
\304\231

\305\233 ci.umie-
\305\233ciwszy

w pier,,\"szejznwh pisma \305\233ci\305\233le naukowe21,al do
dru\037iej .listy, poemata oraz pisma r\303\263\305\274nej

tre\305\233ci zalicza-
j\304\205c,

W wyborze utwor\303\263w pr2Jelll1acronycl1do oglosze-
niaw polskimpr.1lekladJziezachowali\305\233my pewn\304\205

wstrze-
mi\304\231\305\274Hwo\305\233\304\207, .a\305\274eby

z jednejsit,rony nie
powi\304\231ksza\304\207

na-
zbyt obj\304\231to\305\233ci

ks\037ki, a z drugi,ej a\305\274eby czytelnikowi
'Og\303\263Lnie wykszlalconemuda\304\207 w

r\304\231k\304\231 najwa\305\274ni,ejs'\037e
mi-

o
21 Donich lI1ale\305\274,al tak\305\274e trak,t,at .okomecie1533.r.,dzli-

siaj niestety ju\305\274 7Jagminny, zdaje si\304\231 bezpowrotnde\037
.)

\305\202

I)))
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strza. UltwOry, albo. t,e\305\274 utwor\303\263w Itych partje najbar-
d;ziej istotne.\305\233ci\305\233le matematycme wywody Kopernika
pomijali\305\233my msadnic.zo,ogranic:zaj\037c si\304\231, gdme si\304\231 tego
nie dawa\305\202o un.ikn\037\304\207, j.edy;n.i,e do.rozwa\305\274a\305\204 ca\305\202kiem ele-
memtarnyc;h i ka\305\273Jdemu doof\304\231pnych.

P.rzekJ::adpolski,jaki w CIi\037gu dals\037m podajemy,
oparli\305\233my

na tekstach najlep5!ZiYch wyda\305\204
\305\202ad\305\204skic:h,

OD zaznaczyli\305\233my pl\"Zy ka\305\274dym zabyltku z osobna.Po-
si\305\202kowal:i\305\233my s.i\304\231 przy;tem, h\037cnaog\303\263\305\202, 'is:tni'ej\037cemi

ju\305\274
t\305\202umaczeniami ed\037ji waTSiZawskiej,wszelako za-

chowali\305\233my pod tym wzgl\304\231dem ostro\305\274no\305\233\304\207 da.lekopo-
suni\304\231t\037, t\305\202umaczenie bDwiem tamto nie mo\305\274e \037awcy

przedmio\305\202u dzis,iaj ju\305\274
zadowala\304\207. Por\303\263wnanie oby-

dw\303\263ch t\305\202umacze\305\204 poowoli czyteIll1.ikowios\037dzi\304\207, o ile
odsl\037pili\305\232imy

.od tamtegopr:rekladu.Wykryte dopiero
w 187611'. war\305\273Jne pis<em1ro K.opem.ikap. t. Zarys no-
wego mechanizmu \305\233wiata (Commentariolus)nie mog\305\202o

oczywi\305\233<'Jie wej\305\233\304\207
w sk\305\202ad waa-s\305\202zaIWski,ego z r. 1854wy-

dania,a'llli w orygj.nal,elaci\305\204'skirn, an\037 te\305\274 w \305\202\305\202umacze-

niu; potrzeba, wi\304\231c by\305\202o
salIIlemu

zaj\037\304\207 si\304\231 j\037go
t\305\2026-

.maczermemwpros.tna podstawie oryg1iu3Jlnegotekstu i'.)

\"
Orygina\305\202u \305\202aci\305\204Slki.ego

fmane
s\304\205 dotychczaswszyst-

kiegot y l k o d w,a dawp.eodpisy,obydwa rz drugiej po\305\202owy

XVI-go. wieku pochodz\304\205ce.
Z nich jedenClIIlajduje si\304\231

w da-

wnej ,nad,womej bibljotecewe WIedniu (ten jest nieco de-
fektowny), a drugi, wykryty przez prof. Arvida Lindhagena,
w bibl\037ote.ce obserwatorjumastronomicznego.w Sto.okho.lmie.

Na ich .podstawieSip'o.lI1Z\304\205d.vi\305\202 prof. MaksymHj,an Curtrze jedyn\304\205

do<l:ychcza:s tego.pisemka edYDj\304\231,
w I tomie wyd.aM'.nictw nie-

mieckiego.Towarzystwadm. Kopernika w Toruniu.
.)

.)))
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PolskipnzekLad tego pis,rouka.:pi,erwstZy wog\303\263l'e jaki
dOltychc.zasis,trui,eje, jestskutikiem

teg\037o ju\305\274 !l1.1epodJzi'eln\037

w\305\202asno\305\232CJi\304\205 podpisanegowydawcy.)

PisaJe:m,w Krakow:ie20 g.rudnia 1919r.)

.\"........
\\
) LudLU iIl,

\\
,1

\"p ..I') Antoni Birkenmajer:tr
'\037-

\037
'.)')

,.)

?()
-)

r--:;') Jj)
\037)-')

({f

..:1-.I \302\267 : .J

r.J... G, $ ..I (,,-,-;..:.

\037 II
0.1;{'\\11-dJ.()

(\" _ e;:=:J
\\,......-.\037

....I
\\.

.\037....&\037

'
\\

.)

\

l
!)

-)))



,)

CZ\304\230\305\232\304\206
I)

MIKO\305\201AJA KOPERNIKA

t PISMA \305\232Ci\305\232LE NAUKOWE
r)

!
t)))





MIKO\305\201AJA KOPERNIKA

Zarys nowegomechanizmu\305\233wiata l ruch\303\263w

cia\305\202 niebieskich)
Przodkowie nasi przyj\304\231li byId W mechanizmie \305\233wiata

/.naczniejs.z\304\205 ilo\305\233\304\207
kr\304\231g\303\263w

niebieskich1, jak s\304\205dz\304\231, g\305\202\303\263wnie

dlatego, a\305\274eby
w spos\303\263b prawid\305\202owy wyt\305\202uma.czy\304\207 zjawiska

ruchu gwiazd b\305\202\304\231dnych
':.wydawa\305\202o si\304\231

to bowiem niedo-
rzeczno\305\233ci\304\205 PI1zypuszcz.a\304\207, i\305\274by

doskonale
okr\304\205g\305\202a bry\305\202a

nie-
bios mia\305\202a sil[ w czasach

r\303\263\305\274nych niejednostajnieporusza\304\207.

Spostrzeglinadto, \305\274e zapomoc\304\205 sk\305\202adania i
\305\202\304\205czenia

ruch\303\263w

regularnych mo\305\274na w pewnem po\305\202o\305\274eniu wywo\305\202a\304\207
rozmai-

to\305\233\304\207 ruch\303\263w dostrzegalnych.Wprawdzie Kalipposi Eudoksoss)

1Kopernik u!ywa wyrazu orbis. podobnie Jak autorzy klasyczni, do\305\233\304\207

swobodnie, a mianowicie zar\303\263wno w znaczeniu ko\305\202a, Jak i kuli. Trudno\305\233\304\207

st\304\205rl pochodz\304\205c\304\205 starali\305\233my si\304\231
w t\305\202umaczeniu

omin\304\205\304\207, u!ywaj\304\205c wyrazu
kr\304\205 g, kt\303\263remu b\304\231dzie wolno nadawa\304\207 to albo tamto znaczenie.

3 Wyrazu p \305\202 a n et a nie u!ywa Kopernik prawie nigdy, a dla tych
dal nichieskich ma (za }'liniusem) stale nazw\304\231 sidus. albo sfella errans, gwia-
zda bl\304\231dna. To tet w przek\305\202adzie przyj\304\231li\305\233my to ostatnie wyra!enle.

a Dwaj astronomowie greccy z IV-go wieku przed Chryst. Wcze\305\233niej-

szy z nich E u d ok sos z Knidos (oko\305\202o 370przed nasz\304\205 er\304\205), przyjaciel Pla-
tona i towarzysz jego podr\303\263\305\274y naukowych, m. i.do Egiptu, Jako niepospo-
lily astronom wielbiony przez Cicerona, Sextusa Empiryka, Strabona i PIi-
niusR, posiada z

r\303\263\305\274nych tytu\305\202\303\263w dobrll kart\304\231 w Mstorjl tej nauki. Jemu to
przypisujll obmy\305\233lenie do\037cipnego mechanizmu geometrycznego, zwanego
wsp\303\263\305\202\305\233rodkowym uk\305\202adem

kr\304\231g\303\263w niebieskich, maj\304\205cego obja\305\233nia\304\207 ca\305\202o\305\233\304\207 do-
strzeganych na niebie ruch\303\263w. Nowsze badania wykaza\305\202y jednak, !e

pomys\305\202

\303\263w nie by\305\202 bynajmniej duchow\304\205 Eudoksa
w\305\202asno\305\233ci\304\205, \305\202ecz tylko dokonanym

I.rzeze\305\204 importem, z EgijJtu do Grecii, daleko wcze\305\233niejszego takiego pomy-
s\305\202u. K aIi ppo8 z Cyzicus, uczcil Polemarcha, tyje i dziala oko\305\202o 330 r.

Bib}. Nar. Nr. 15(Kopernik: Wyb\303\263r pism) 3)))
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potrafili osi\304\205gn\304\205\304\207
ten skutek .zapomoc\304\205 k\303\263\305\202

wsp\303\263\305\202\305\233rodkowy,ch,

nie zdo\305\202a1i jednak w taki spos\303\263b
zda\304\207 slpr;awy .zewszystkich

zjawisk ru.chu pl3JIlet, i_to nietylko tych, kt\303\263re
si\304\231 odnosz\304\205

do samych [ch obieg\303\263w, ale tak\305\274e do wywo\305\202anych zmi3JIl\304\205

ich
odleg\305\202o\305\233d

od ziemi, co w
og\303\263le ,przy u\305\274ydu wsp\303\263\305\202\305\233rod]w-

wych sfer il1,ie daje si\304\231
uskutec\037ni\304\207.. To te\305\274 wydawa\305\202o si\304\231

stosoWlniejszem te same zjawiska obja\305\233nja\304\207 .zapomoc\304\205
k\303\263\305\202

mimo\305\233rodkowych tj epicykl\303\263w ft, ona co .zgodozila si\304\231
ostatecznie

najwi\304\231ksza cz\304\231\305\233\304\207 ucronych. Atoli mechanI,zm PI1zyj\304\231ty przez
Ptolemeusza6, a nast\304\231pnie tak\305\274e przez wielu :innych, jakkol-
wiek liczbowo.zgadza\305\202 si\304\231

ze zjawiskami ,na niebie,nie ma\305\202e)

przed Chr., ma r\303\263wnid dobre imi\304\231 w historji astronomji. Pierwotny Eudoksa
mechanizm kr\304\231g\303\263w wsp\303\263\305\202\305\233rodkowych poprawii i uzupelni\305\202 dodaniem kilku

nowych kr\304\231g\303\263w, przez co
osi\304\205gn\304\205\305\202

nieco \305\202epsz\304\205 zg\303\263dno\305\233\304\207 oblicze\305\204 astrono-

micznych ze zjawiskami na niebie..Jest tu rbowa o tym archaicznym mechanizmie \305\233wiata, opartym na

zasadach geocentrycznych, kt\303\263ry
nosi nazw\304\231 kr\304\231g\303\263w wsp\303\263\305\202\305\233rodkowych

Eu-

doksosa i Kalippa. Syntez\304\231 tego mechanizmu podal uczony G.V. Schiaparelli

w pi\304\231knej ksill\305\274ce pod wspomnianym tytu\305\202em (w J\304\231zyku w\305\202oskim), a to na

podstawie szczeg\303\263\305\202\303\263w przechowanych u r\303\263\305\274nych autor\303\263w klasycznych,

a zw\305\202aszcza w Metafizyce Arystotelesa.
ft W geocentrycznym mechanizmie \305\233wiata ko\305\202 a m i m o \305\233 r od k ow e

(mimo\305\233rodki, ekscentryki) by\305\202y to kola fikcyjne, otaczajlIce ziemi\304\231
rzekomo

nieruchom\304\205, ale znajduj\304\205clI si\304\231
nieco poza geometrycznym \305\233rodkiego tego

ko\305\202a. Nazywano je tak\305\274e ko\305\202ami unosz\304\205cemi, albo deferensami. -E p i cy k \305\202

w tym mechanizmie by\305\202o
to mniejsze ko\305\202o, kt\303\263rego \305\233rodek porusza\305\202 si\304\231

ru-
chem jednostajnym po obwodzie deferensa; na obwodzie takiego epicykla wy-

obra\305\274ano sobie zatkni\304\231t\304\205 planet\304\231,
r\303\263wnie\305\274 jednostajnie poruszaj\304\205c\304\205 si\304\231 po jego

obwodzie. Zesp\303\263\305\202 dwoistego takiego ruchu, po deferensie i po epicyklu, odpo-
wiada\305\202, w do\305\233\304\207 znacznem przybli\305\274eniu, rzeczywistemu stanowi rzeczy: ru-
chowi p\305\202anety po zamkni\304\231tej drodze elliptycznej.

8 Klaudjusz Pto\305\202emeusz. astronom aleksandryjski II-go wieku po
Chryst., pozostawi! kilka wa\305\274nych dzie\305\202 z zakresu astronomji, I!eografji i chro-

no\305\202ogji.
Z nich najwa\305\274niejszem jest obszerne jego dzielo p. t. Najwi\304\231ksza

\037

Skladnia (Ml'Uiste Svntaksis. u Arab\303\263w A/manes/), w kt\303\263rem przekazal po-
tomno\305\233ci niemal calo\305\233\304\207 wiadomo\305\233ci staro\305\274ytnych w dziedzinie astronomji.

Dzie\305\202o to znane by\305\202o Kopernikowi (jak to najnowsze badania wykaza\305\202y) na-

samprz\303\263d w wyci\304\205gach, ju\305\274
od 1496r.,a p\303\263\305\272niej

w tek\305\233cie zupe\305\202nym, atoli

nie oryginalnym, t. j. greckim. lecz w lil'hem t\305\202umaczeniu \305\202aci\305\204skiem. sporZlj-

dzonem w XII-tern jeszcze stuleciu (na podstawie tradukcji arabskiej!) przez
Gerharda Kremone\305\204czyka. Lacl\305\204ski \303\263w tekst, wielorako ska\305\274ony b\305\202\304\231dami, wy-

dany zosta\305\202 po raz pierwszy w Wenecji w 1515r. i w tym samym jeszcze)))
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jednakieahudza\305\202
w\304\205tpliwa\305\233ci. Tw\303\263rcy tego.urz\304\205d.zemia zda-

laiLi bawiem rze\037
<Diw\304\205 tylko. w ten spos\303\263b d.astateciZnie wy_

t\305\202umaczy\304\207,
\305\274e musieli wprawadzi\304\207 pewne kal.a fikcyjne, na-

zwane ekwt3Jntami 7, wedlug kt\303\223\305\202'ych planeta aJni w swaim
kr\304\231gu unosz\304\205cym, ani te\305\274 w adniesieniuda wlasnego.\305\233radka

nie parusza\305\202a si\304\231 jednas.ta\037lllie. Dlatego.ta tego.radzaju pamysl
wyd.awal .si\304\231 nie do\305\233\304\207 bezpiecznyi nie wytrrzymuj\304\205cy J1azu-
rnowego probierza.

Co.gdy sp-astrzeglem8, cz\304\231sto. ro.zmy\305\233lalem, czy te\305\274 nie
dalby si\304\231 ma\305\274e

oomy\305\233le\304\207 trafniejszy jaki ukI:ad
k\303\263l, \037t\303\263rymby

wszelkapozorna nier\303\263wna\305\233\304\207 ruchu dawala
si\304\231 obja\305\233ni\304\207 przy

u\305\274yciu samych ju\305\274 tylko. jednastajnych ruch\303\263w, czego.wy-
maganaczelnaza!Sadaruchu .bezwzgl\304\231dneg.a. Za,pu\305\233ciwszy si\304\231

w
t\304\231

rzecz,nader trudn\304\205 i prawie\305\274e
niezg\305\202\304\231bian\304\205 (inexplica-

bilis) pJ1zelmnalem si\304\231
w\305\202\"'esiZcie 9, ii zadanie ta daje si\304\231

raiZ-)

roku nabyty przez Kopernika, jak \305\233wiadczy dochowany dotychczas w Upsali
w\305\2023sny niegdy\305\233 jego egzemplarz, zawieraj\304\205cy mn\303\263stwo

w\305\202asnor\304\231cznych za.
pisk\303\263w wielkiego astronoma.

7 Ekwanty by\305\202y to ko\305\202a fikcyjne, podobnie 'jak deferensy i epicykle.
Wprowadzi\305\202 je Ptolemeusz (a mo\305\274e nawet

ju\305\274 Hipparch na blisko trzy wieki
przed nim

\305\274yj\304\205cy) do geocentrycznego mechanizmu, gdy\305\274, z post\304\231pem dosko-
nalenia

si\304\231
sztuki obserwatorskiej, pierwotny mechanizm, z\305\202o\305\274ony tylko z de-

ferens\303\263w i z epicykl\303\263w, nie wystarcza\305\202 ju\305\274
do sprowadzenia zgodno\305\233ci ra-

chunku z rzeczywistcmi zjawiskami na niebie. Te to wla\305\233nie
ko\305\202a, ekwanty,

przedewszystkiem i najpierw podci\304\231\305\202y wiar\304\231 Kopernika w
prawdziwo\305\233\304\207 sy-

stemu geocentrycznego, co
si\304\231 2,Ilarzy\305\202o ju\305\274 pod koniec krakowskich jego stn-

dj\303\263w (1491-1495).
8

Logiczn\304\205 t\304\231 sprzeczno\305\233\304\207 w Ptolemeuszowym mechanizmie spostrzeg\305\202

Kopernik w Krakowie, jako student, nie p\303\263\305\272niej jak w 1495r.Liczyl w\303\263wczas

23-ci rok
\305\274ycia. Sprzeczno\305\233\304\207 ta polega\305\202a na tern, \305\274e Ptolemeusz za naczeln\304\205

zasad\304\231 ruch\303\263w n3 niebie
przyj\304\205\305\202 by\305\202 ko\305\202o i j ed n os t aj n y ruch po jego

obwodzie, kiedy tymczasem, w\305\233r\303\263d
szczeg\303\263\305\202owych wywod\303\263w, odst\304\205pi!

_
milczkiem. czy bezwiednie - od tej zasady, wprowadzaj\304\205c owe fatalne
ekwanty, potrzebne mu wprawdzie dla nale\305\274ytego pogodzenia rachunku z ob-
serwacj\304\205, ale polo\305\274eniem swem i dyspozycj\304\205 sw\304\205 sprzeniewierzaj\304\205ce si\304\231 owej
naqelncj zasadzie.

9
W\037'wi\303\263z\305\202szy ju\305\274 z Krakowa (1495r.) powa\305\274ne w\304\205tpliwo\305\233ci rozumoweo prawdziwo\305\233ci szkolnej doktryny geocentrycznej, Kopernik podczas swych

studj\303\263w w Bolon j i (1496 do wiosny 1500r.) mia\305\202
sposobno\305\233\304\207 przekona\304\207

si\304\231
o b\305\202\304\231dno\305\233ci jej tak\305\274e zapomoc\304\205 dostrze\305\274e\305\204 astronomicznych .ralione et

sensu. (rozumem, a potem zmys\305\202ami), co razem nape\305\202ni!o go zupeln\304\205 do niej

3*)))
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wi\304\205za\304\207 aparatem .:onaczniesZ<JZuplejs.zym i stosowniejszym
od tego, jalci w tym samym celu 1I1iegdy\305\233 obmy\305\233lano, je\305\274eli

tylko b\304\231dzie
n3lJI) wolno

przyj\304\205\304\207 pewne za\305\202o\037enia (zwane
aksjomatami), kt\303\263re z.a.raz tu wymieniamy.

p i er w s z e z.a \305\202 10 \305\273 en i e.Nie igtnJieje wsp\303\263lny \305\233rodek

dla wszystkich kr\304\231g\303\263w, czy1i sfer niebieskich.
Dr u g i e z a\305\202 o\305\274 e111d e. \305\232rodek ziemi .nie jest \305\233rodkdem

\305\233wiata, ale jedY1I1'ie \305\233rodk\037em
ci\304\231\305\274ko\305\233ci,

OTiaZ \305\233rodkiem drogi
ksi\304\231\305\274y.ca. Tr,zecdeza\305\202o\305\274e1l1de. Wszystkie dl'ogi gwia,zd

b\305\202\304\231dny,ch otaczaj\304\205 dokota s\305\202o\305\204ce,
w pobli\305\274u kt\303\263rego ,znajduje

si\304\231
\305\233rodek \305\233wiata.

C.zw.ar t e z a \305\202 o \305\274 e n i e. Stosunek
odleg\305\202o\305\233ci

s\305\202o\305\204ca

od ,ziemi do
.odleg\305\202o\305\233ci

firmamentu, jest mniejszy ani\305\274eli pro-
mierna ,ziemi do

odleg\305\202o\305\233ci
s\305\202-o\305\204ca, tak, \305\274e stosunek ten

w otch\305\202aniach firmamentu !Staje si\304\231 zni,komym.
p i

\304\205

t e (l.a\305\202 o \305\274 en i e. C()kolwiek ruchomeg.o dostrze-
gamy na

ca\305\202ym
fi.rm,ame)!1Joie, nie pochodzm z jego w\305\202asnego

jalwby ru.chu, ale w)\"WiO\305\202ane jest ruchem samej\305\274e 7Aemi. Ona
to wi\304\231c, Wo\305\202-laZ ,z na\037bli\305\274srzymi jej \305\274ywio\305\202ami

10
odbyw{\\ w

ci\304\205gu)

')i\"wiar\304\205. To b\037'ly pierwsze dwa stadja pracy je!!oumys\305\202u: krytyczne, a de-
strukcyjne dla starej doktryny. Negacja ta musia\305\202a koniecznie wyprzedzac

w\305\202a\305\233ciwy akt jego tw\303\263rczo\305\233ci: zbudowanie nowej, prawdziwej astronomji na

miejscu obalonej przez sit; dawnej, nieprawdziwej. Pora te!!oolbrzymiego wy-
si\305\202ku my\305\233li, zako\305\204czonego odkryciem h \037 I i ocen t r y cz n e j budowy

\305\233wiata, jest znan\304\205 mniej dok\305\202adnie od tamtyeh. Jest .iednak rzec\"l )lewnQ,

\305\274e Kopernik przynajmniej ju\305\274
na schylku lekarskich swoich studj\303\263w w Pa-

dwie, w drugiej po\305\202owie 1503r., u\305\233wiadomi! by\305\202 sobie
ju\305\274

w pe\305\202ni kapitaln\304\205

my\305\233l wielkie!!o odkrycia: ruchomo\305\233\304\207 ziemi jako planety wobec nieruehomego
s\305\202o\305\204ca. Najnowsze w tej mierze dochodzenia wydawcy tej ksi\304\205\305\274ki nakazuj\304\205

jednak wspomnian\304\205 codopiero dat\304\231 w\305\202a\305\233ciwego odkrycia cofn\304\205\304\207 'wstecz o ja-
kie dwa albo nawet trzy lata, tak \305\274e nic nie sprzeciwialoby sit; przypuszcze-
niu, \305\274e stalo

si\304\231
to

ju\305\274
w roku 1500,albo 1501,i to w R z y m i e, dok\304\205d Ko-

pernik, wraz z bratem swoim Andrzejem, wiosn\304\205 jubileuszowego roku 1500
z Bolonji si\304\231 udal, a gdzie do

p\303\263\305\274nej wiosny 1501r. zahawi\305\202.

10
Staro\305\274ytno\305\233\304\207 przyjmowa\305\202a cztery \305\274ywio\305\202y (eI em en t a): ziemi\304\231,

\",.:>u<:, powietrze i ogie\305\204,
z kt\303\263rych rozmaitego mieszania sit; mialy, ju\305\274 we-

d\305\202ug archaicznych wyobra\305\274e\305\204, powstawa\304\207 rzekomo wszystkie formy materji
i wsze1kie jestestwa.)))
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doby ruch obrotowy doko\305\202a swoich niezmie.nnyoh biegun\303\263w,

a wobec nieba trwale nieruchomego.
S\037 \303\263 s t c z a \305\202 o \305\274 e n i e.Jakikolwiek ruch wydawa\305\202oby

si\304\231
mie\304\207 s\305\202o\305\204ce, .zja,wisko takie nie pochodzi z w\305\202asnego

jcgo ,ruchu, leoz jest .z\305\202udzeniem powsta\305\202em
skutkJiem ruchu

zicmi, oraz jej k.r\304\231gu, po kt\303\263rym toczymy si\304\231
doko\305\202a s\305\202o\305\204ca,

albo Lc\305\274 dokola JaKiej innej jeszcze gwiazdy, co znaczy, \305\274e

ziemia odbywa r\303\263wnocze\305\233nie kilka ruch\303\263w.

Si \303\263 d fi e .za \305\202 o \305\274 en ,ie. Dostrzegane u
b\305\202\304\231dny.ch

gwiazd cUlanie
si\304\231

wstecz i ,posuwanie si\304\231 naprz\303\263d
nie jest

wlasnym ich ruchem,ale jest t3.k\305\274e .zludzeniem, Ipochod'z\304\205cem

z ruchomo\305\233ci samej\305\274e ziemi.Tak
wi\304\231c ju\305\274

S3Illl jej ruch wy-

Slarczado wyLlumaczenia tylu p o{.o r n y c h na niebie ,roz-
maito\305\233ci.' .; : ,;\037i

Ot\303\263\305\274 to przypu\305\233ciwszy, postaram si\304\231
okaza\304\207 pokr\303\263tce,

jak 'prawid\305\202owo daje si\304\231
ocali\304\207 zasada jednostajno\305\232oCi

!ruch\303\263w.

S\304\205dz\304\231 za\305\233,
\305\274e w tcm pisemku nale\305\274a\305\202o mi, gwoli.zwi\304\231z\305\202u\305\233ci,

opu\305\233ci\304\207 dowodymatematyczne, pczezn.aczonedo ohszerniej-
szego w tej materji trak,tatu u. Przytoczymy tu jednak I'QIZ-

miary promieni kr\304\231g\303\263w
w\305\232ir\303\263d obja\305\233ni'3JI1ia s3Illlych\305\274e k\303\263\305\202,

co
znaj\304\205cemu nauki matenmLyczne :pozwolisi\304\231 przekona\304\207 z \305\202a\037

two\305\233ci\304\205, j.ak wy\305\233mienicie taki uk\305\202ad k\303\263\305\202 zgadza si\304\231
ilo\305\233ciowo

z dostr.ze\305\274eniami na niebie.
Gdyby za\305\233 kto

pos\304\205dz,i\305\202
nas o to, jako \305\274e, wraz iL Pyrta-

gorejczykami,nazbyt pochopnie(temerarie) iruchorno\305\233\304\207 zdemi

przyjmujemy 12, ini\037chaj uwzgl\304\231dni
tak\305\274e li ten powa\305\274ny

ar-)

.)

11Kopernik ma tutaj na my\305\233li swoje wielkie dzie\305\202o O obrotach cial

niebieskich, kt\303\263re wydane zosta\305\202o (w Norymberdze) znacznie p\303\263\305\272niej,
bo do-

piero w 1543r.,na kilka zaledwie tygodni przed \305\233mierci\304\205 (t we Frauen-

burgu 24 maja 1543r.) Zarys (Commentariolus). t. j.pisemko umieszczone na

czeleniniejszego wydania powstalo w mlodszych latach Kopernika, gdzie\305\233

pomi\304\231dzy
1504a 1512,jak to udowodni\305\202em, wbrew mylnemu twierdzeniu auto-

r\303\263w niemieckich, kt\303\263rzy powstanie tego pisemka a\305\274 na rok 1539naznaczali.

Zob. w tej mierze nasz\304\205 ksi\304\205\305\274k\304\231 p. t. Mikolaj Koperllik, Cze\037t! I Studia, Kra-
k\303\263w 1900,str. 70-88.

Ksi\304\205\305\274k\304\231 t\304\231 cytowa\037 b\304\231d\304\231
kr\303\263tko M. K.

12 Pytagorejczycy Hiketas z Syrakuzy, l'ilola08 z Krolony, Ekfantos.

Herakleides z Pontu i inni jeszcze przypuszczali, \305\202ubo niewyra\305\272nie, mo\305\274liwo\305\233\037

ruchomo\305\233ci ziemi i mniej lub wi\304\231cej
\305\233mia\305\202o o\305\233wiadczali

si\304\231
za obrotem jej

dokola osi w przeclyu jednej doby. Wymienia ich nazwiska Kopernik w l-azej)))
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gument, wzi\304\231ty IZ rozwa\305\274na u:Jdadu
kr\304\231g\303\263w

na niebie.G\305\202\303\263-

wne oto motywa, kt\303\263re mi fizjologowieusi\305\202uj\304\205
uzasadni\304\207 nie-

wzruszamo\305\233\304\207 ,zdemi, .opieraj\304\205 sd\304\231
bo.wdem przewa\305\274nie na do-

sll'zeganych,zjawiskach, 00 wszystko jednak tutaj .zaraz na
Wist\304\231pie run\304\205\304\207 musi, skoro.my s.amj w tej mierze ulegamy.
z\305\202udzeniu lS.)

Kulejno\305\233\304\207 J.:r\304\2319uw niebiesJ.:icll

Kr\304\231gd lllIiebies.kJ.e .obejmuj\304\205 si\304\231 nruwzajem w takim po-
rz\304\205dku. Najodleglejszyjest kr\304\205g gwjazd sta\305\202ych, nieruchomy,a

w-szy.stl\"\303\263 obejmuj\304\205cy d ws.zystko w sobde
mieszCiZ\304\205cy i\305\202. Po-

ni\305\274ej IZInajduje si\304\231 planeta Saturn, po iIlIim' Jowistz, a 'nast\304\231pnde

Mars; jeszcze ni\305\274ej okr\304\231g, na kt\303\263rym my W<l;az !Z
,zdemi\304\205 si\304\231

poruszamy, nast\304\231pnie kr\304\205g Wem.ery, a w.reszcieMerkurego.
N atom1a,s,t d.r.ogaksi\304\231\305\274yca twoOil'zy ,okr\304\231g doko\305\202a \305\233oodtli:Ja !Ziemi
i wraz z

ni\304\205,
:nakslZ\305\202alt ep1cykla,wok,o\037o s\305\202o\305\204ca jestunoszona.

W tym .samym pOO'\\Z\304\205dku jedna planeta przewy\305\274,sz,a drug\304\205

swojego 'Obiegu 'Pr\304\231dko\305\233ci\304\205,
stoooi\\V11Iie do tego, czy wi\304\231ksze

albo te\305\274 mnJiejsze \305\202uki k\303\263\305\202 zakre\305\233la. Tak wanowicieSaturn
Qok'Onywa ,obiegu po latach trzydz,iestu, Jowisz w dwunastu,)

ksi\304\231dze swojego dziela (rozdz. 5), oraz w li\305\233cie dedykacyjnym do papieta
PawIa III-go. List ten znajdzie czytelnik w ci\304\205gu dalszym.13 T\305\202umaczenie przedstawia w tern miejscu niezwykl\304\205 trudno\305\233t z po-
wodu d w u z n aczn o \305\233 ci wyrazu apparentia, u m y \305\233 In i e przez Koper-
nika tutaj u\305\274ytej. Znaczy bowiem ten wyraz zar\303\263wno zj a w i sk a na nie-
bie, a kiedy indziej oznacza tak\305\274e to, co

si\304\231 komu\305\233. - mylnie - wydaje
(apparel), a

wi\304\231c zIu dzen i e.Sens tego dowcipnego wyrzeczenia jest ten,
\305\274e \302\273fizjologowie., zapewne perypatetycy, chc\304\205c udowodni\304\207 nieruchomo\305\233\304\207

ziemi powolujQ si\304\231
na zj a w i sk a (apparentiae), ale rozumowanie ich

upada, skoro sami
przyznaj\304\205, \305\274e

ulegaj\304\205 z I u d z en i om (apparentia). Nie
jedyne to miejsce tego rodzaju w pismach Kopernika. Mo\305\274naby wi\304\231cej przy-
toczy\304\207 takich

zwrot\303\263w, lidzie wielki astronom igra niewinnie i \305\274artobliwie

dwuznaczno\305\233ciII, albo j
tr\303\263jznaczno\305\233ci\304\205 pewnych wyraz\303\263w. Do nich nalety

m. i.ulo\305\274ony przez Kopernika grecki kalembur , W
kt\303\263rym poszczeg\303\263lne cz\304\231-

\305\233ci ciala ludzkiego upodobnione SQ do
cz\304\231\305\233ci skladowych wozu (dyszel, dzwona,

kola, sprychy i t. d.).Zob. naszli ksi\304\205\305\274k\304\231
M. K., str. 105-106i 120.

14 Ma Kopernik tutaj na my\305\233li pozorne sklepienie niebios (firmament),
otaczajlIce dokola

ziemi\304\231
w postaci olbrzymiej kuli, na kt\303\263rej powierzchni

wewn\304\231trznej, wkl\304\231slej, zatkni\304\231te Sil niejako gwiazdy stale, a kt\303\263re jest jakby.
Ilem dla wszystkich zjawisk na niebie.) .)

.)

l
l)

o)))
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Mars w dw\303\263ch niespe\305\202na,
ziemia w jednym roku, Wenus

w dzii.ewi\304\231ciu miesi\304\205cach, a w trzech miesi\304\205cach Merkury 111.)

o pozornych ruchach s\305\202o\305\204ca

Ziemia posiadaruch potr\303\263jny.
Z nich pierwSllY odbywa

si\304\231 po wielkim kr\304\231gu
doJwla s\305\202o\305\204ca, wed\305\202ug nast\304\231pstwa zna-

kow Zwierzyilca niebieskiego1\", w przeci\304\205gu jeooegoroku,. zakre\305\233laj\304\205c
zawszew r\303\263wny,ch

czasachr\303\263wne \305\202uki, kt\303\263rego to

kr\304\231gu
\305\233rodek oddalony jest o 1/\"5 cz\304\231\305\233\304\207 pr;omi.en1a od \305\233rodka

bry\305\202y

s}o\305\204ca 17. Przyj\304\205wSllY
zatem promie\305\204 owegokr\304\231gu

me-

zmi.eI'uie malym w por\303\263wnaniu. z rozmiarami Nrmamentu,

wynikruie .st\304\205d z\305\202udzenie, jakoby Iliem\037a
by\305\202a

nieruchom\304\205

w po\305\233rodku \305\233wiata, a s\305\201o\305\204ce taki sam ruch odby.wa\305\202o,
lubo

dzieje si\304\231
to w\305\202a\305\233nie skutkiem rzeczywistegoruchu llieIIlli,

a nie s\305\202o\305\204ca. Bior\304\205c dla przyk\305\202adu, .gdy ziemila bawi w znaku

KOZ\305\202O\305\202'O\305\273oa,
s\305\201o\305\204ce na przestrlla\305\202 \305\232l'edJ.U.cy daje si\304\231

widzie\304\207

w znaku Raka i tak dalej.B\304\231dziemy tak\305\274e ogl\304\205dali DJiejedno-

sLajny ruch s\305\202o\305\204ca,
z powodu \305\274e \305\233rodek jego bry\305\202y znajduje

si\304\231
nieco poza geometrycznym \305\233rodkiem drogi Il'iemskiej,

o ozem
ju\305\274

T;az wspomnieli\305\233my; wynikaj\304\205ce st\304\205d pOllorne

od.&t\304\231pSltwo
od jednostajno\305\233ci wYIWsi co najwy\305\274ej

2 &topruie

i 1i.cz\304\231\305\233\304\207 stopnia. Odchyla si\304\231
za\305\233 s\305\202o\305\204ce niezmienll'ie od

\305\233rodka owegokr\304\231gu
w stron\304\231 punktu le\305\274\304\205cego

hlizko 10sto-

pni na zach\303\263d od ja\305\233nJiejszej
z dw\303\263ch gwiazd w maku Bli-)

111 Czasy tych obieg\303\263w podaje Kopernik tutaj tylko w zaokr\304\205aleniu, co
stosuje sie zresztl\305\202

do wszystkich w Zarusie tym warto\305\233ci liczbowych. Jut ta

jedna okoliczno\305\233\304\207 \305\233wiadczy o przeznaczenin \303\263wczesnem tego pisemka. Chodzilo

sna\304\207 niejako o przygotowanie wyksztalce\305\204sZYch umys\305\202\303\263w wsp\303\263\305\202czesnych
do

przyj\304\231cia szczeg\303\263l\303\263w tej zadziwiajl\305\202cej doktryny, ruchomo\305\233ci ziemi i do oswo-

jenia si\304\231
z 04 uczonych.

16Zwierzyniec niebieski, Zodjak, jest to pas po obydw\303\263ch
stronach

ekliptyki na niebie, obejmujl\305\202CY 12gwiazdozbior\303\263w, kt\303\263re od r\303\263wnonocy wio-

sennej post\304\231pujl\305\202
z zachodu na wsch\303\263d i otrzyma\305\202y jut w staro!ytoo6ci znane

nazwy: Baran, Byk, Bli\305\272ni\304\231ta, Hak, Lew, Panna, Waga, Nied\305\272wiadek, Su.ze-

lec,Kozloroiec, Wodnik \305\202 Ryby.
17 Ten ekscentryk o mimo\305\233rodzie r\303\263wnym 1/25cz\304\231\305\233ci w\305\202asnego promienia

odpoyiada dokladnie ellipsie, po kt\303\263rej, w my\305\233l obecnych naszych wyobra-

\305\274e\305\204 (prawa Kepiera) ziemia w przecil\305\202SU
roku porusza si\304\231

doko\305\202a s\305\202o\305\204ca.)

.)
.)))
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.
\305\272ni\304\205t.

Tak
wi\304\231c wtedy widzimy s\305\202o\305\204ce w najwi\304\231kszej .odleg\305\202o-

\305\233ci odz!iemi,kiedy lona .znajduje si\304\231 w przeciwleg\305\202ym punkcie,to jest,kiedy pomi\304\231dzy lIlIiemi
le\305\274y

\305\233rodek wielkiegokr\304\231gu,po kt\303\263rego obwodzietoczysi\304\231 l1ietylko sama ziemia,ale tak\305\274e

wszystko, cokoJwiekna niej si\304\231 znajduje w obr\304\231bie drogi
ksi\304\231\305\274yca

18.
Dr u g i ruch ,ziemi jest to

w\305\202as.ny jej obr\303\263t, odbywa-
j\304\205cy si\304\231 w przeci\304\205gu jednej doby, dooko\305\202a jej biegun\303\263w po-
rz\304\205dkiem zuakow ZwieI1Zyilca me1Jiesklego,to jest z zachodu
na wsch\303\263d, za

kt\303\263rego to obrotu spr,aw\304\205 caJy \305\233wiat wydaje
si\304\231 jakgdyby szybkim ruchem wirowa\305\202. W taki to

spos\303\263b

bry\305\202a ziemska, wr.az ze zaw.\037duj\304\205cerni >Si\304\231 l1Ja niej wodami,oraz z s\304\205&iednlem jej powietnzem odbywa ruch obrotowy.Tr z ec i m ruchem z-iemi jest jej ruch .zboczenia.O\305\233

bowiemcodziennegoobrotu nie jest
r\303\263wnoleg\305\202\304\205

do osi wiel-
k.iegokr\304\231gu, ale jest nachylonado mej pod k\304\205tem wynosz\304\205-

cym w obeooemstuleciu 23 stopni. i pra!Wi\304\231 pa\305\202ow\304\231 stopn1a.
TI\305\202k

wi\304\231c podczasgdy \305\233rodek ziemi pozostajetvwale na po-wierzchni ekliptyki, to jest na obwodzie jej drogi doko\305\202a

s\305\202o\305\204ca, obydwa bieguny ziemi .opisuj\304\205 ma\305\202e k\303\263\305\202ka dooko\305\202a

biegun\303\263w ekliptyki, kt\303\263ry
to ruch ma tak\305\274e .okresprawie ca\305\202o-

roczny, a
wi\304\231c

z obiegiemziemi ruemal jednakowy. Ot\303\263\305\274 o\305\233

drogi ziemskiej,zajmuj\304\205c wobec firmamentu
po\305\202o\305\274enie

nie-
zmielliIle, wskazujestale na te jego punkty, kt\303\263re

zowi\304\205 si\304\231

biegunami ekliptyki: skutkiem
w.i\304\231c

ruchu zboczenia,wsp\303\263lniez dorocznymruchem ziemi bieguny codziennegojej obrotu
by\305\202yby zwr\303\263cone zawszedo tych samych punkt\303\263w sklepienia)

.)

18 Punkt, o kt\303\263rym tu mowa jest t. zw. odziemnym punktem Ilo\305\204ca

(Apohelium), t. j.punktem najwi\\:kszej jego odleg\305\202o\305\233ci od ziemi. Za czas\303\263w

Ptolemeusza (11wiek po ChrYIt.) znajdowal si\\: on -rzekomo niezmienme _
w znaku

Bli\305\272niQt; tam go te\305\272, jak widzimy, przyjmuje tak\305\272e Kopernik, atolit y l k o w tem tu pi8emku, t. J. w Zarusie (Commentariolus). W tyle p\303\263\305\272niej-szem dziele a/\303\263wnem (Revolutione.) sprawa ta ma si\\: ju\305\274 ca\305\202kiem odmiennie.
Kopernik, opieraj\304\205c si\\: na wlusnych obserwacjach slo\305\204ca w 1515r.,wyk!\"}'1w tym roku ruchomo\305\233\304\207 tego punktu, o kt\303\263rego nieruchomo\305\233ci, piaZ/\305\202C \303\263W

Zarus, byl jeszcze przekonany. Okoliczno\305\233\304\207 ta, oraz inne jeszcze powinowate,
pozwolily nam po raz pierwszy ustali\304\207 epok\\: powstania tego niezmiernie in-
lerelujQceao pisemka. Zob.

nasz/\305\202 kaiQik\\: M. K., Krak\303\263w 1900,afr. 70 i nast.)

I)

1)))
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niebios,gdyby ukresy obydw\303\263ch wspomnianych ruch\303\263w b)ty
doktadnie, ir\303\263w,ne. Obeooiejednak wykiryto, \305\274e zliemia po
d\305\202u\305\274szym przeci\304\205gu czasu zmieni\305\202a to swojepolo\305\274enie wobec
oblicza(/acies)tirmamentu, co wielu skjo\305\202)ilo do mniemania,
j.akoby sam firmament poruszal si\304\231

naraz lcitJwma ruchami,
wed\305\202ug prawa jes.z.czen\305\202elLostatecznlie zbadaneg,o.ZJawisko
to wydawa\305\202oby si\304\231 jednakmniej ,05obliwem, gdyby\305\233my je
wyl\304\20501JnJ.e ruchomo\305\233ci\304\205 5amej\305\274e Iliemi

obj1a\305\232inliaJ.i
111.

Na czem za\305\233 spoczywaj\304\205 bieguny oo:iziemskiej,nie do
mnie nale\305\274y docieka\304\207. Taki sam obj,aw dostrzegambowiem
w I1zeczlachznaczru.epodrz\304\231dniejszych, jak miano,wide

pr\304\231-

cik \305\274elazny, po'tarty magnesem, usi\305\202uje przybra\304\207 zawsze to
samo polo\305\274enie wiZgl\304\231dem stron \305\233wi,a,ta 20. To te\305\274 bardzJ.ej
prawdopodobnem (potior) b\304\231dzie wyobr.a\305\274ooie (scntentia),
\305\274e \303\263w ruch biegun\303\263w Iliemi odbywa si\304\231 po obwodziepe-
wnego kr\304\231gu, ,kt\303\263ry musia\305\202by niew\304\205tpliwie ZIIla,}dowa\304\207 s.i.\304\231

poni\305\274ej droW ksi\304\231\305\274y.ea
21.)

1U Trzeci \303\263w ruch ziemi, o kt\303\263rym m\303\263wi tu Kopernik, jest ruchem
tylko fikcyjnym, wprowadzonym przez niego dla wy ja\305\233nienia niezmienno\305\233ci

po\305\202o\305\274enia osi ziemi, t. j.nieustannego, r\303\263w n ol eg Ieg o przenoszenia Bil;:

jej osi w przestrzeni \305\233wiata. Dla nas, dzi s i aj doskonale rozumiej\304\205cych

islot\304\231
b ezw \305\202 adn o \305\233 ci m a t er j i, przypuszczenie istnienia owego ruchu

>zboczenia. jest ca\305\202kiem zbyteczne. Kopernikowi jednak poj\304\231cie tej kardy-
nalnej w/asno\"ci materji by\305\202o jeszcze obce, a to zmusi\305\202o go do przypuszczenia
owego trzcciego jakoby ruchu, a\305\274eby wyt\305\202umaczy\304\207 wspomnian\304\205 ju\305\274

r\303\263wno-

leg\305\202o\305\233\304\207 polo\305\274eil osi ziemi, a tem samem p\303\263r roku i t..d. Odkrycie bezw\305\202adno-

Bei (incr/ia) materji jest zdobycz\304\205 naukow\304\205 XVU-go dopiero stulecia. Wypo-
wiedzia\305\202

j\304\205 najpierw Galileusz (\" 1564,t 1(42),kt\303\263rego rok \305\233mierci jest pra-
wie dok/admc osIuleciep\303\263\305\274niejszy od roku \305\233mierci Kopernika (t 1543).'0 Jest to jedyne miejsce w pismach Kopernika ze wzri1iank\304\205 o bussoli,
jakote\305\274 o sposobie magnesowania \305\274elaza lub stali.

.
21To zdanie, pomimo jego a\305\274 nazbyt wielkiej zwi\304\231zlo\305\233ci, jest dla

znawc)' nowoczesnej asl1'onomji i jej historji, w wysokim stopniu 1!I,,<.\\nE

uwagi, \305\233wiadczy bowiem, \305\274e Kopernik, nawet w rzeczach dzi\305\233 jeszcze zalL-
czaj\304\205cych si\304\231

do najtrudniejszych w astronomji, mial jakgdyby natchnienie
prorocze i w)'przedza\305\202 pomys\305\202ami swojemi (chocia\305\202 niezawsze w

szcz\"i\303\263\305\202ach

przedstawione\",i) my\305\233l tw\303\263rcz\304\205 nawet potomnych. Uzasadnili\305\233my to obszer-
niej w naszej

\037si\304\205\305\274ce

M. K., T. I, str. 329-833.Ruch samej\305\274e osi zIemskieJ,o
kl\303\263rym m\303\263wi tu Kopernik, ma dzi\305\233

nazw\304\231 cofania
si\304\231 punkt\303\263w r\303\263wno-

nocnych, albo prece8aji.)))
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\305\273e jednostajno\305\233\304\207
mch\303\263w nale\305\274y

odnosi\304\207 nie do
punkt\303\263w

r\303\263wIIonocnych, ale do gwiazd stalycll

Tak wi\304\231c, poniewa\305\274 punkty .r\303\263wnonocne, \037aiZ pozQsta\305\202e

jes.zczepunkty z,asadnJ.czenaniebie, \037naOZlIltie .\037mieniaj\304\205 swoge
po\305\202o\305\274enia,

musi
si\304\231 myLi\304\207 ka\305\274dy, ktuby do .Oiwy,ch punkt\303\263w

cbda\305\202 od.rwsd\304\207 roczll1Y .okres,cz.asu,d1a
\037t\303\263rego

te\305\274 w
r\303\263\305\274nych

czasach .obserwacjer\303\263m\304\205 d\305\202ugo\305\233\304\207 naznacza\305\202y. Hipparch22

podlaJ j\304\205

ll1a 365 dni i \304\207wier\304\207 dnia, za\305\233 Albalte\037i Chaldej-
ozyk 28 znalaz\305\202

j\304\205 r\303\263wn\304\205
365dni, 5 godzin, 46 minut, to jest

o 13rinut i 3 kwinty, czyli 1/8 cz\304\231\305\233\304\207 minuty kr\303\263tsz\304\205
od Pto-

lemeuszowej.Natomioot Hti.s.palens.is
2\305\202

powi\304\231kszy\305\202 j\304\205

o 1/20

cz\304\231\305\233\304\207 jednej godz\037ny, milano/wioie przyj\304\205\305\202 d\305\202ugo\305\233\304\207
roku po-

wrotnego r\303\263wn\304\205
365dill, 5godz1ni 49 minut.

\305\273e ta .rozmaito\305\233\304\207 nie pochodlzi z
b\305\202\304\231d\303\263w dostrze\305\274eil,

pr.zekonasi\304\231 ka\305\274dy, kto zechcerzecz
t\304\231 dok\305\202adniej rozpatrze\304\207,)

22Hipparch z Bitynji, najznakomitszy astronom grecki, tyje i dzia\305\202a

na wyspie Rodos, oraz w Aleksandrji, w I1-giem stuleciu przed Chryst. Pi-
sma jego zaginl:ly, niestety, prawie doszczl:tnie, znaczne jednak ich u\305\202amki t

przechowa\305\202 nam (dos\305\202ownie) K\305\202audjusz Ptolemeusz, w trzy stulecia po nim ,
\305\274yj\304\205cy.

28 Znakomity astronom arabski IX-go i X-go stulecia po Chr. Mo-

hammed ibn D\305\274abir Al Battani (st\304\205d A\305\202bategni zwany w \305\233redniowieczu), dzia-

\305\202aj\304\205cy przewa\305\274nie VI Rakkah (AracIe) w Mezopotamji, oraz na dworze kali-

f\303\263w w Bagdadzie. Jemu to zawdzil:czamy m. i.wprowadzenie, wynalezionej

wIndjach, trygonometrJi nowoczesnej do Arab\303\263w hiszpa\305\204skich, a st\304\205d
do

calej Europy chrze\305\233cija\305\204skiej. Kopernik, zowi\304\205c go Chaldejczykiem, bliskim

\305\202
by\305\202 prawdy: A\305\202bategni nale\305\274a\305\202 bo\037iem

do sekty Sabijczyk\303\263w, kt\303\263rzy poci'-
tek sw\303\263j wywodzili z Chaldei.

2\305\202 Prof. (;urlze, kt\303\263ry nasamprz\303\263d wykryl istnienie tego pisemka

(w jednym z r\304\231kopis\303\263w
ces.bibljoteki nadwornej w Wiedniu), domy\305\232la\305\202 s\305\202\304\231

tutaj uczonego arcybiskupa sewilskiego Izydora (Sevilla -Hispalis), autora

wielkiej encyklopedji wszelkich nauk, zmar\305\202ego w 636r.po Chr. Ze domys\305\202

ten by\305\202 b\305\202\304\231dnym, wykaza\305\202em dowodnie w swej ksi\304\205\305\274ce M. K.,T. I, str. 87,

gdzie zarazem postawi\305\202em nieco lepiej od tamtego uzasadnion\304\205 hipotez\304\231, te
m\303\263g\305\202

to by\304\207 arabski aslronom D\305\274abir ibn Afflah, dzia\305\202aj\304\205cy
w Sewilli

(Hispalis) w XI-tem stuleciu. P\303\263tniej przekona\305\202em sil: jednak, \305\274e osobisto\305\233ci\304\205

poszukiwan\304\205 by\305\202 niew\304\205tpliwie astronom i lekarz sew i \305\202 sk i, Alfons z Kor-

d\303\263wy, dzia\305\202aj\304\205cy na prze\305\202omie XV-go i XVI-go wieku, autor traktatu p. t.
A\305\202manuch perpeluum, wyd, w Wenecji w 1502r. St\304\205d zarazem wynika, te
ZarIJs (Commenlariolus) .u\305\202o\305\274y\305\202 Kopernik wkr\303\263tce p o roku 1502.

\037)))
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.
llIobaozy bowiem, \305\274e zmienno\305\233\304\207 ta jestzawsze

zale\305\274n\304\205
od ja-

kQ\305\233ci ruchu pUIII\037kl6w .r6wnollloooych. Kdedy bowiem ruch
tJich punkt\303\263w wynOSii\305\202 jedenstopie\305\204 na \037edno stulecie,jak to
si\304\231

dzia10z,a czas\303\263w Ptolemeusza,takiemu ruchowi odpowlia-
dal'a ta

d\305\202ugo\305\233\304\207
roku ,zwrotnikowego, kt6r\304\205

SaJIIl Ptolemeusz
nam

pI\"zek1\305\202iZa\305\202. Gdy jednak w nast\304\231puj\304\205cych stuleciachPUll-
kty te szybciej si\304\231 porus.za\305\202y, wypmedzaj\304\205c ruchy sIerni\305\274-

szych, natenczas rok flw.rotn..i.lwwy sta\305\202
si\304\231

'0
tyle\305\274 .kJr6t.szym,

o ile wlm'os\305\202o owo cofame
si\304\231 pu\0371kt6w r\303\223WIlOiIloonych, przy

wi\304\231kszej bowiem
chy\305\274o\305\233oi ju\305\274

w kr\303\263tsflym CIlasiedo.lwnywa
si\304\231 caly .obieg.S\305\202uszniej wi\304\231c

ten post\304\205pi, kto nie\037lIllienno\305\233\304\207

dOrOiOZJlego obiegu !Ziemi b\304\231dzie do gwia;zd sta\305\202ych odnosd\305\202,

jaklo my\305\233my sarni post\304\205pili 25. Obrawszymianowiciew tym
celu gwiazd\304\231 zwan\304\205 K\305\202osem Panny, znale\305\272H\305\233my,

\305\274e
d\305\202ugo\305\233\304\207

roku (gwjazdo1wego) zawsze wynosi\305\202a 365 dni, (f godzin
i prawie 1/6 cz\304\231\305\233\304\207 godz,ilny, .zgodniez wal1to\305\233\303\223\304\205, jak\304\205 spoty-
kamy tak\305\274e u staro\305\274ytnych Egipcjan26. TiO samo wyst\304\231puje

na j,a;w w ruchach tak\305\274e mnych gw1arzd b\305\202\304\231dnych,
o ozem

zar\303\263wno ich absydy, jak i niewzruszone na firmamencie
prawa ich obieg6w,a wreszciesame niebiosa

s\305\202u,adaj\304\205 naj-
wymowniejs.ze \305\233wiadectwo.)

25 Bystre to spostrze\305\274enie Kopernika, te n i e rok zwrotnikowy, ale
g w i azdow y jest ilo\305\233ci\304\205

wiekui\305\233cie niezmienn\304\205, uwa\305\274a
si\304\231

slusznie nie-
mal za fundament astronomji nowoczesnej.

26
Szczeg\303\263\305\202 ten (o staro\305\274ytnych Egipcjanach), oraz inne jesz\037ze znajdu-

j\304\205ce si\304\231 b\304\205dt to w Zarysie b\304\205dt te\305\274 w gl\303\263wnem dziele, jak obserwacje da-
wniejsze i t. p. zaczerpn\304\205\305\202 Kopernik z Wyci\304\205l1u (Epi/ome) Almagestu Ptole-
meuszowego, sporz\304\205dzonego okolo 1465 r. przez astronoma Jana MOlIera
z Kr\303\263lewca we Frankonji (Joannes Regiomontanus, t 1476w Rzymie). Trak-
tat ten wydany zostal po raz pierwszy drukiem w Wenecji w 1496r.,dokla-
dnie w roku przybycia Kopernika z Polski do Bolonji. Nasz astronom posia-
da\305\202 niegdy\305\233 w \305\202 as n y egzemplarz tego watnego i ciekawego druku, nabyty
przez si\037 niezawodnie jeszcze w Italji, pod koniec tycia przekazany przeze\305\204,

wraz z innemi ksi\304\231garni. bibljotece kapitulnej w Frauenburgu. Po jej zlupieniu
w 1626r. przez wojska Gustawa Adolfa, egzemplarz \303\263w, wraz z ca\305\202ym Ko-
pernika ksi\037gozbiorem, dosta\305\202

si\304\231
do bibljoteki uniwersyteckiej w upsaU. Tam

do dzi\305\233 dnia dochowala
si\304\231 szcz\037\305\233liwie pokatna ilo\305\233\304\207 (przeszlo 40) ksi\304\205\305\274ek,

b\304\231d'lcych niegdy\305\233 prywatn\304\205 w\305\202asno\305\233ci\304\205 wielkiego astronoma, atoli jego
egzemplarz wspomnianego tu Epi/oma/u. istniej\304\205cy tam jeszcze w XVIII wieku,
znikn\304\205\305\202

- niestety - bez \305\233ladu.)))
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ksi\304\231\305\274ycu

Ks,i\304\231\305\274yc op.r\303\263cz dOIl'OCZiIlegO ruchu posiadaJesrzozecztery
inne ruchy. NasampI1Z\303\263d po obwodztie swojegokr\304\231gu UllOs.z\304\205-

cegoodbywa doko\305\202a \305\233rodka zieml obiegimle&i\304\231czne, wed\305\202ug

!WlcjllCgO nas,l\\:p.s.twa znak\303\263w ZwieI1zyilca 'Ilioojeskiego.Ow
kr\304\205g

unosi za\305\233 na sobiek\303\263\305\202ko t. zw. pierwszegoepicykla27. .)

Ci
za\305\233, kt\303\263rzy te zjawiska usi\305\202uj\304\205 wyt\305\202umaczy\304\207 zapo-

moc\304\205
kola,mimo\305\233rodkowego, opr\303\263cz SpIile.czno\305\233ci z naczeln\304\205

z\037ad\304\205 jednostajno\305\233ci ruch\303\263w, pope\305\202niaj\304\205
dwa bl\304\231dy

wido-
czne. Je&t to bowiem

ju\305\274 tylko geQmetrycznemnast\304\231pstwem

ich
.wyobra\305\274e\305\204,

\305\274e tarcza
ksi\304\231\305\274yca bawi\304\205cego na pierwszej

albo na pstatniej kwadrze (kiedy znajduje si\304\231
on w

najn\305\202\305\274-

szym punkcie epicykla)mus,i,a\305\202aby prawie w czw\303\263ma.s\303\2631> dla
oko .slawa\304\207

si\304\231 wi\304\231ksz\304\205
ani\305\274eli na

pe\305\202ni,
al1>o na nowIu, ewgv

przecienie spostrzegamy28.)

o trzecI\305\202 wy\305\274szych planetach:Satllrnie,Juwiszu
i Marsie

W podobnyspos\303\263b poruszaj\304\205 si\304\231 Satul1Il, Jowiszi Mars,
kr\304\231gi

ich bowiem obejmuj\304\205 d\305\202'o,g\304\231
-ziemi i wsp\303\263lny \305\233rodek

wszystkich tych k\303\263\305\202,
a po ich obwodach

kr\304\205\305\274\304\205

te planety

wco\305\202ug kolejt\305\202lo\305\233ci Zwierzy\305\204ca niebieskiego..)

l
I)

27 Wykropkowane tu i \303\263wdzie w ci\304\205gu dalszym mleJsca zawieraj\304\205

wywody \305\233ci\305\233le naukowe, mog\304\205ce
interesowa\304\207 jedynie zawodowego astronoma

i historyka tej nauki, alemniej zajmuj\304\205ce dla szerszego og\303\263\305\202u wykszta\305\202conych

czytelnik\303\263w, a dla tego je pomijamy.
28

'\037'o nieuniknione nast\304\231pstwo Ptolemeuszowej, dziwucznej teorji ksi\304\231-

\305\274yca, spostrze\305\274one, o ile wiadomo, nasamprz\303\263d przez Regiomontana (t 1476)
l przez niego w Epitomacie, jako rzecz .dziwna. (mirum) zaznaczone, zosta\305\202o

przez Kopernika u\305\274yte po mistrzowsku jako taran do rozbicia w niwticz i po-
walenia najpierw staro\305\274ytnej teorji satellity ziemskiego, a nast\304\231pnie ca\305\202ego

wog\303\263le \",eocel1trycznego mechanizmu. Zob. pod tym wzgl\304\231dem nasz\304\205 ksi\304\205ik\037

M. K., 1'.I, str. 19-22.)

'I)))



45).Moma bowiem sprawi\304\207,
\305\274e z dw\303\263ch ruch6w ko\305\202owych

daje si\304\231 wytworzy\304\207
ruch wahad\305\202owy po li1l1ji prostej, je\305\274eli

jeden z nich jest epicyklemdrugi\037o, a
chy\305\274o\305\233\304\207 ruchomego

punktu na obwodzJedrugiegojest dwa raJzy wi\037ksz\304\205
od chy-

\305\272o\305\233ci po obwodzre pierwszego.)

o planecieWenlls

Pozostaje jes,zczepoda\304\207
nasze wyobra\305\274enia o ruchu

planet wewn\304\231trZJnych, to jest Wene,ry i Merkurego.Wenus

posiadauk\305\202ad k\303\263\305\202 bardzo podobny do tego, j1\305\202ki maj\304\205
ze-

wnl;'Lrzne planety, atoli z odmie\037mem urz\304\205dzeniem.)

t)

o planecieMerkllr!lIn

Ale z
po\305\233r\303\263d wszystkich planet1l1'ajdztwniejsze biegiwy-

konywa Merkury, pomykaj\304\205,cy 'po drogaich bardzo ,zawi\305\202ych,

na .kt6rych nie \305\202atwo go wy.tropi\304\207. PrzY'ozynia si\304\231
do tego

tak\305\274e i ta trudno\305\233\304\207, \305\274e nader C\\l\304\231sto w\305\233r\303\263d promieni s\305\202o\305\204ca

bawi\304\205c, staje si\304\231 widzialnym na kr6tki tylko pI\"zeoi\304\205g czasu .)

Tak
w.i\304\231c

razem wyst3J1cza zbiorowisko34 k6\305\202,
kt6remi

daje si\304\231 wyt\305\202\303\263maczy\304\207 ca\305\202y
mechanizm \305\233wiata i wszelkiekr\304\205-

\305\274enia gwiazd b\305\202\304\231dnych
29.)

29 Caly \303\263w
zesp\303\263\305\202

34 kr\304\231g\303\263w otrzymuje Kopernik zliczaj\304\205c wszystkie

kr\304\231gi,

-

bljdt to deferensy, b\304\205dt te\305\274 epicykle, u wszystkich planet, ziemi,

a wreszcie ksi\304\231\305\274yca.
Uk\305\202ad k\303\263l, a wzgl\304\231dnie sfer Knlippa, O kt\303\263rym jut raz

wspomnieli\305\233my w jednym z popl\"Zednich prz)'pisk\303\263w, zawiera\305\202 ich przesz\305\202o

70, mimo \305\274e by\305\202
on raczej karykatur\304\205, ani\305\274eli wizerunkiem prawdziwego

stanu rzeczy.)))
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a)

ksi\304\205g
O obrotach

.\037fel' niebieskich 1--:;
r f \"...!

Dobl'zejeSitem tego \305\233wiadom, Ojoze
\305\233wi\304\231ty,

\305\274e
,z,l1ajd\304\205

si\304\231 taey, kt\303\263rzy dowded.\037iawszy si\304\231,
i\305\274 w tyeh oto ksi\304\231gach

moich, jalde -spisa\305\202em () obrot,ae\305\202J, sfer niebiesiki,ch, pr,zYZllla\037\304\231

pewne ruC;hy kuli ziemskiej,zaralZ mnie i ,to m01etwierdzenie
wy\305\233mdej\304\205.;

Nie do tego bOIwiem stopnia upodoba\305\202cm sobieten
m\303\263j utw\303\263r, ,i\305\274bym mia\305\202 .nie dha\304\207, jaki s\304\205d

inni
\037

nim wy-
dadz\304\205. A lubo wiem, \305\274e rozmy\305\233lalliia oz\305\201owieka

oddaj\304\205cego

si\304\231 filowfj,i dalek,ie bywaj\304\205 .od mlldema\305\204 ludzd posp.oLity.ch,
gdy\305\274 jego zlad,aniem jest d,o.chodzi\304\207 ,prawdy we wszys,tkdch
rzec\037ach, o ile

B\303\263g
na to zCilwo1i\305\202 rozumowi ludzkiemu, to

jednak s\304\205d>z\304\231,
\305\274e

nale\305\274y unika\304\207 mllliema\305\204
.odbiegaj\304\205.eyeh od

r.zeczywisto\305\233ci. '[.0
te\305\274, ,gdy w

my\305\233li .sobieupI1z)\"tomni\305\202em, ,z,a
jak\304\205

to ndedol1zecmno\305\233\304\207
b\304\231dZiie 'poozytywane moje twierdze-

nie o ruchomo\305\233ci a:icmi, pl1zezty,ch miMow1cie,
\037t\303\263rzy

lIlie-
.ruchomo\305\233\304\207 jej w po\305\233rodku \305\233wiata uznawaH ,z,a prawd\304\231 stwier-
dzon\304\205 przelwnaniem w,ielu sluled,/dlug,osi\304\231 w.aha\305\202em, a\305\274ali

t\304\231 moj\304\205 ksi\304\231g\304\231 z,awie.r.aj\304\205.c\304\205 dowoBy owej mchomo\305\233oi nale-
\305\274a\305\202oby

mi
og\305\202asza\304\207, ezyli le\305\274

mo.\305\274eby wystar,ezy\305\202o, gdybym.
poszed\305\202 .za

pl'zyk\305\202adem Py,talgore.j,ozyk6w .i din:ny.ch je.szc,ze,kt\303\263-)

.)

t
l)))
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I'zy tajnik\303\263w filolZofji nie pli'zekazywali na
pi\305\233mie,

lecz tylko

ustnie, krewnym swoim i piI1Zyjacio\305\202om, jak o tern \305\233\037adczy

list Lysida do Hipparcha1.Zda1emi
si\304\231 za\305\233,

\305\274e nie dlaJtego

oni tak czynili, a\305\274eby (jak to niekt\303\263rzy s\304\205dz\304\205)
:'wiadomo\305\233ci

te ukrywali zazdro\305\233nie, ale'e\\\305\271eby odkrycia najwznio\305\233lejsze,

zdobyte znaoznym wysti\305\202kiem my\305\233li m\304\231\305\274\303\263w IZnakomitych, nie

posz\305\202y
we wzga;rd\304\231 u tych, kt\303\263rzy albo uczuwaj\304\205 wstr\304\231t

do
nauk \305\274adneg,o ,zysku nie przymosz\304\205cych,

albo te\305\274 takich,kt\303\263-

rzy, mimo \305\274e narwo\305\202ywaniem i-przyk\305\202adem innych pobudzani

bywaj\304\205
do oddawania si\304\231 filozofji z zarrui\305\202owaniem, jedl!1ak

z powodu t\304\231poty umys\305\202u p,omi\304\231dlZY
filozofami wygl\304\205daj\304\205 tak,

jakby tru.tl!1ie pomi\304\231dzy pSIZCtZo\305\202ami.
To

wi\304\231c gdy rozlw.a\305\274alem,

obawa wzgardy, !!lajak\304\205bym si\304\231 wystawi\305\202
z powodu nowo\305\233ci

i niepoj\304\231to\305\233ci
moich twierdze\305\204, Qstrzega\305\202a mi\304\231, a\305\274ebym go:

towego ju\305\274
dzie\305\202a ca\305\202kiem zaniecha\305\202.

Wszelako moi p.rzyjacielemnie d\305\202ugo wahaj\304\205cego si\304\231

i odmawiaj\304\205cego od
my\305\233li tej odwied1i,,pomi\304\231dzy kt\303\263Tymi by\305\202

zw\305\202asiZiCiza Miko\305\202aj Schomberg,kardynal Kapua\305\204ski. m\304\205\305\274 g\305\202o-

\305\233ny
we wszy.stkiich kiierunkach wiedzy, a

\037bok niego wielki

m\303\263j
mi\305\202o\305\233nik Tideman Gise,biskup che\305\202mi\305\204,SIk,i. m\304\205\305\274 upra-

wiaj\304\205cy bard;z,o gorliwiewszystkie 'D.anki zar\303\263wno duchowne,
jako i \305\233wieckie. Ten bowiem cz\304\231stokl1O\304\207

mnie napomina\305\202

i niera,z strofuj\304\205c nalega\305\202. a\305\274ebym wydal i na \305\233wia.uo dzienne
wreszcie

wypu\305\233c.i\305\202
t\304\231

oto
ksi\304\231g\304\231,

kt\303\263m u mnie le\305\274a\305\202a w ukry-

ciu nie tylko przez dziewi\304\231\304\207 lat, lecz
ju\305\274

.na oz.warte dlJiewi\304\231-

ciolecie.O to samo nalegali inni jeszcze m\304\231\305\274owie
znakomici)

\305\202

.)

1Pytagoreiczyk IIipparch (inny ni\305\274' astronom tego nazwiska) mia\305\202

rl\305\202'komo zdradzi\304\207 niekt\303\263re tainiki filozofii pytagorcjskiei. co- wierny przy-

si\037dzc tei szkoly - Lysis listownie gorzko mu wyrzuca. List \303\263w, przez kilku

molog\303\263w za apokryf uwa\305\274any. znalaz\305\202 Kopernik, bawi\304\205c
na studiach w Pa-

dwie, w\305\233r\303\263d zbioru epistolograf\303\263w greckich. wydanego \305\233wie\305\274o (1499 r.)
w Wenecji i przet\305\202umaczy\305\202 go na j\037zyk \305\202aci\305\204ski. TIumaczenie to mamy

w szcz\037\305\233liwie dochow,;nym dotychczas autografie nie\305\233miertelnego dzie\305\202a, kt\303\263ry

obecnie zdobi bibljotek\037 hr. Nostitza w Pradze czeskiei. W dziele Kopernika

O obrotach cial niebieskich list \303\263w tworzy\305\202 dlu\305\274szy przypisek do jednego

z rozdzial\303\263w I-szej ksi\037gi. atoli przekre\305\233lony w autografie przez wydawc\303\263w

norymberskich. nie wszed\305\202 do tekstu pierwszej, norymberskiei z 1543r. edycji.

Ten szczeg\303\263l,
oraz inne jeszcze powinowate, wysz\305\202y

na iaw dopiero po wy-

kryciu istnienia autografu dzieJa, oko\305\202o po\305\202owy XIX-go wieku.)))
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i bardzo uczeni, .napominaj\304\205c mi\304\231, a\305\274ebym dla takich obaw
d\305\202u\305\274ej si\304\231

nie wzbran.i,al odda\304\207 sw01egodzie\305\202a na powszechny
u\305\274ytek matematyk\303\263w. !M\303\263wili,

\305\274e im baJ\"dzIej niedor.zec'ln\304\205

dla bardzo wielu wydalWalaby si\304\231
teraz ta moja nauka o ru-

chomo\305\233ci ziemi, tern
wi\304\231cej p<fdziwu i

wdlZi\304\231czno\305\233ci sobie
zaskarbi, gdy w wydanych tych moich pismach zobacz\304\205

mg\305\202\304\231 nliepoj\304\231to\305\233ci rO'zwi,an\304\205 z,apomoc\304\205 \\ najoozywistszych do-
wod\303\263w. Uleg,a1\304\205c takim namowom, oraIl oddaj\304\205c si\304\231 takiej
nadziei, zezwoli\305\202em wreszcie.przyjacio\305\202om. a\305\274eby zaj\304\231li si\304\231

\037
'ie\305\202a wyd'aniem, czego oddawna sobie \305\274yczyli.

ZapeWllle jednak b\304\231dr.lie to WaslZej \305\233wi\304\205tobliwo\305\233ci mniej
dziwnem, \305\274e

powa\305\274y\305\202em si\304\231 wyda\304\207 te moje piJsma, wy\305\202o-

\305\274ywszy przy ich uk\305\202adaniu tyle pracy, i\305\274

mog\304\231
be!obarwy

my\305\233Li sweo ruchomo\305\233ci ziemi p\037semnie og\305\202'asrla\304\207,
leczowszem

zechce
si\304\231

Wasrla
\305\233wi\304\205tobliwo\305\233\304\207

I dowi.edlZie\304\207, sk\304\205d przysz\305\202o

mi to na
my\305\233l, a\305\274ebym, sprzecznie z uta.rtem mniemaniem

matematyk\303\263w, jakote\305\274 niemal wbrew powSilechnemu \305\233wia-

d\302\243'ctwu
zmys\305\202\303\263w,

\305\233mia\305\202
wyobra\305\274a\304\207 sohie

jaiki\305\233
ruch .ziemi.

r Dlatego te\305\274 nie
p\304\231d\304\231

Waszej \305\233wi\304\205wbliwo\305\233ci a:ataja\305\202, \305\274e do
rozmy\305\233la\305\204 nad odmiennym uk\305\202adem ruchu sfer niebieskich
nic'coinnego mi\304\231 pohudzI\305\202o, jak spostrze\305\274enie, \305\274e pod tym
wzgl\304\231dem Matematycy sami z

s<>b\304\205
nie pozostaj\304\205 w a:godzie.)

Ju\305\274 b<>'Wiem codo ruchu s\305\202o\305\204'l'a i
ksi\304\231\305\274yca

t-ak dalece
s\304\205

w nie-
pewno\305\233ci, \305\274e nie zdo\305\202a1i dos,trze\305\274eni.ami ustali\304\207 nawet nie-
7miennej d\305\202ugo\305\233ci

roku s\305\202onccznego. Ponadto
uk\305\202adaj\304\205c prawa

ruchu t,a]{ owych dw\303\263ch, jako i
pi\304\231ciu pozosta\305\202ych .gwiazd

b\305\202\304\231dnych. pos\305\202uguj\304\205 si\304\231
0011i r\303\263\305\274m\"mizasadami i przypuszcze-

niami, jakote\305\274 niejednak,owcm uzasadnieniem ich ruch\303\263w

i obieg\303\263w. Jedni mdanolWicie
u\305\274ywaj\304\205 wy\305\202\304\205cznie

k\303\263\305\202

wsp\303\263\305\202-

\305\233rodkowych. jnni natomiast mimo\305\233rodkowych k\303\263\305\202 i epi-
cykl\303\263w, czem jednak ,nie osh)goaj\304\205 bynrJ.jmnie1 zamierzonego
celu.!Oi bowiem, kt\303\263rzy wsp\303\263\305\202\305\233md.kowe pr.zyj\304\231li k,o\305\202a.

lubo
zapomoc\304\205 ni,ch zdo\305\202ali

wytWO\305\202\"zy\304\207 .nickt\303\263re ruchy niejedno-
sLajne,nie potrafili jednak w ten

spos\303\263b us,t,a.Ii\304\207 nk pewniej-
szego.ooby si\304\231 .zgadza\305\202o .zezjawiskami na niebie, Oi znowu,
II

l\303\263rzy obmy\305\233lili ko\305\202a mimo\305\233rodkowe, jakk<>lW1iek po wi\304\231kszej

cz\304\231\305\233ci
zdo\305\202ali niemi

dost\305\2021zegane ruchy gW1ia1zd b\305\202\304\231dnych
Jilo-)

l
,)

\\r)
\037) --)))
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\305\232ciQIWIO

wyja\305\233ni\304\207, pl'zecie\305\274 w\305\233r\303\263d swoich wywod\303\263w poczynili
pr.zypU!.z,czenia,,kt\303\263re

wyd.a\037\304\205 si\304\231 sp\305\202\"zeczne :znaczelnemiza-
sadami jednostajno\305\233ci ruchu. ,Nie zdo\305\202ali te\305\274 lIla O\\Wej podsta-
wie wY'naleU rzeCiZY g\305\202\303\263wnej, jak\304\205 jest posta\304\207

\305\233wiata, ani te\305\274

l'Ozpozna\304\207 symetrji jego cz\304\231\305\233ci sk\305\202adQwych. Lecz wydarzy\305\202o

si\304\231
im tak,i j.a.kgdyby kto\305\233 pozbiera\305\202 iZ

r\303\263\305\274nych miejs,c;r:a-
mion'a, no.gi, g\305\202o.w\304\231

i illlne cz\305\202onkJ, wyrysQwane wprawdzie
bardzo dobl'ze,,alenie us.tasun1wwane do jednegoi tego sa-
mego cia\305\202a \037 sobiewzajem nie odpowiadaj\304\205ce, a tak z nich Jwyobra\305\274enie raozej potwO'l\"a, a<nn\305\274eli

cz\305\202\037wieka wyt\037OJ1zy\305\202.

Staje si\304\231 wi\304\231c widoozll1cm, \305\274e w pochod:zieswoich wywod\303\263w

(zwanym metod\304\205) mu\037ieli OIni albo
pQmin\304\205\304\207

co\305\233 PQtr.zebnego,
albo. te\305\274 niepotrzebniewprowadzi\304\207 co\305\233 o.bcegQ,nienale\305\274\304\205cego.

do.rzeczy,'to za\305\233 nie przytrafi\305\202Qby si\304\231
im wcale, gdyby si\304\231

byli na bezpiecznychoparli zasadach,;Je\305\274eliby bowiem przy-
j\304\231te pr:zeznich hy.potezy nde

by\305\202y Izwodnicze.wszystkie wy-
ni:lmj\304\205ce

z nich nast\304\231pstwa sprawdza\305\202yby si\304\231 niechybnie.
J,akk01wiek to 00 tutaj 1116wi\304\231 jest mo\305\274e niezrozumia\305\202em, to.

jedr w miejscu w\305\202a\305\233ci;wem stanie
si\304\231 jamem.

Ot\303\263\305\274 kiedy tak przez czas
d\305\202u\305\274szy

rozwa\037a\305\202em niepe-
wno\305\233\304\207 tr.adycji astronom\303\263w. odno.sz\304\205cej si\304\231

do.
jakQ\305\233ci

ru-
ch\303\263w sfer niebieskich!przykr\304\205 stawa\305\202a mi

si\304\231
'\305\233wiadQm\302\253;l\305\233\304\207,

i\305\272 filQzofom .nie
by\305\202 znany \305\274aden pewniejszyuk\305\202ad ruch\303\263w

w mechanizmie\305\233wiata. k.t\303\263ry
dla nas

za\305\202Q\305\274ony
zQsta\305\202 przez

najrloskonalszegQi najlepszego.lZ prawodawc\303\263w, Stw\303\263rc\304\231

wszechrzeczy,a to. PQmimQ. \305\274e tamci najdrQbniejszym nawet
szozeg\303\263\305\202om

\305\233wiata
uwa\037\304\231 sw\304\205 po\305\233wi\304\231cali. \\Dlai\305\202ego

to. zada-
\305\202em sQbietrud przeozyt,ania d:zie\305\202 wszystki,ch filozof\303\263w. jakie
zdo\305\202a\305\202em zebra\304\207, a\305\274eby wy\305\233ledzi\304\207, czy te\305\274

kt\303\263ry
z nich

kiedy\305\233

co do. ruch\303\263w sfer innego mo\305\274e
by\305\202 zdania. 'fIII1.i\305\274eli ci, kt\303\263rzy

po szko\305\202a'ch nauki matemattY'c.zne wy;k\305\202adali. I o.to znalalZ\305\202ept

najpierw CicerQna,\305\274e.Nicetus mniema\305\202, jakQby ziemia
si\304\231'

Po.rusza\305\202a'. ast\304\231pnie znalaz\305\202em znQWU u Plutarcha, fe
ni\304\231-)

t lekawe to miejsce u Cicerona (Academ. Quaest. 4, 39) tak opiewa:.Nicetas (Hiketas) z Syrakuz. wed\305\202ug Teofrasta, jest zdania, \305\274e niebo, s\305\202o\305\204ce,

ksi\304\231\305\274yc, gwiazdy. jakotet wszystkie planety s\304\205
nieruchome I \305\274e pr6cz ziemi

\305\274adna rzecz w \305\233wiecie
si\304\231

nie porusza, ona bowiem wiruj\304\205c z nadzwYczajn\304\205

BIM. Nar. Nr. 15(Kopernik: Wyb\303\263r pism) 4)

t) ..,.
,)))
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kt\303\263rzy dJnni jeS7Jcze tego samego byli zdania; jego s\305\202owa,

a\305\274eby wszystkim je upnzytomni\037\305\202 przytacz.am:
)Inni ,za\305\233

s\304\205dz\304\205,
\305\274e lLIiemia

si\304\231 porusza. Tak utrzymuje
PilolausPytagorejczyk,\305\274e mianowicieporusza si\304\231

ona
doko\305\202a ognia po kole uko\305\233nern, podobnie jak s\305\202o\305\204ce

i
ksi\304\231\305\274yc;

Herakleidesz Pontu, tudzie\305\274 EKfantos Pyta-
gorejczyknadaj\304\205 ziemi ruch wprawdzie niepost\304\231powy,
natomiast w rodzaju kr\304\231taka od zachodu na wsch\303\263d

L

_dolW\305\202a w\305\202asnego jej \305\233rodka\302\253 3.

W .tem
znalaz\305\202szy podniet\304\231, zacz\304\205\305\202em

tak\305\274e. d ja o ;ru-
chomo\305\233ci ziemirozmy\305\233la\037. ,A lubo mniemanie ;takie wydawa\305\202o

si\304\231 niedorzeCZll1em, przecie\305\274, pami\304\231taj\304\205c, \305\274e &onym przede
mn\304\205 by\305\202o

dozwolonemwymy\305\233Ia\037 pr,zer\303\263\305\274ne
k\303\263\305\202ka w \037elu

wytl\303\263maczenia zjawisk gwiazd bl\304\231dnych, s\304\205dzi\305\202em,
\305\274e tak\037e

li,mnie b\304\231dzde wolno
si\304\231 .pr,zekona\037,a\305\274ali dopu\305\233ciwszy 'pewien

I
ruch kuli .'ziemskiej.nie da\305\202yby si\304\231 mo\305\274e dla obrot\303\263w sfer

W'ieba wynale\305\272\037 bezpieczniejszeod s2Jkolnych uzasadnienia.
I I rzeczywi\305\233cie, ,pnzyj\304\205wszy dla .ziemi te ruchy, kt\303\263re

poni\305\274\037j
w\305\233r\303\263d dzie\305\202a jej przypi\\\037uj\304\231, po 1ic2Jnych d d\305\202ugkh do-

chodzeniachznalaz\305\202em wreszcie,\305\274e

je\305\274eli ruchy powsta\305\202ych

gwiazd b\305\202\304\231dnych zostan\304\205 pnzeniesionena obieg ,ziemi i dla
obieguka\305\274dej

z ,nich obliczone,w\303\263wczas nietylko \305\274e Ilja:wiska,
jakie przedstawl,aj\304\205, <oka\305\274\304\205 si\304\231 pr.ostem nast\304\231pstwem tego
przypuszczenia,ale \305\274e zar\303\263wno

kolejno\305\233\037 wszystkich tych
gwia.zd i sfer, oraa:ich

wiel\305\202{O\305\233\037
.jsame niebiosaw taki

uj\304\231te

zostan\304\205 .zwi\304\205zek, i\305\274 w zadnem ich miejscunie daje si\304\231
mic

przestawi\037 bez wywo\305\202ani,a .zamiesrzania w innych miej,scach,
jakote\305\274 w ca\305\202o\305\233ci

wszech\305\233wiata.; Dlatego to tak\305\274e w dzie\305\202a

tego uldadzie takiego trzyma\305\202em si\304\231 ponz\304\205dlm, \305\274e w pierw-
szej ksi\304\231dze rOlJwa\305\274am wszystkie poIo\305\274en.1a kr\304\231g\303\263w,

oraz te)

t)

pr\037dk08ci. doko\305\202a swojej osi wywo\305\202uje te same zJawiska. jakgdyby wobec
nieruchomej ziemi caleniebo sie obracalo. Niekt\303\263rzy sqdzq, te to samo wy-
powiedzia\305\202 takte Plato, atoli mniej wyrafniec.

II Plutarch, PIacita philos., S, 13.- O wymienionych tu trzech filo-
zoral'h IIrecklch FiloIausle. Herakleidesie i Ekrantosie zob. jeden z poprze-
dnich przypisk\303\263w.)

l.)

I)

.)))
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ruchy ziemi. kt\303\263re jej naznaczam,tak \305\274e ksi\304\231ga
ta zawierai

niejako og\303\263lny ustr\303\263j
wszech\305\233wiata. W na6\305\202\037pnych

z,a\305\233 ksi\304\231- ,
g.ach por\303\263wnywam ruchy porzosta\305\202ych planet i

kr\304\231g\303\263w
,z ;ru-

chem ziemi, a\305\274eby st\304\205d
mo,\305\274na

by\305\202o wywniosk<Jwa\304\207,
<J He

ruchy te i zjawiska gwdaCld dadz\304\205 si\304\231 wyt\305\202umaczy\304\207 przy-
puszczeniemjejruchomo\305\233ci!

Nie
w\304\205tpi\304\231,

\305\274e bystr.zej,si d uczem\305\202

matematycy pnzyta!l<Jll\304\205 mi, je\305\274eli

- czego filozofja pJ'zede-
wszystkiem wymaga - nie powierz,chownde,ale gruntownie

zechc\304\205 pOlZlua\304\207
d ro:z.waiy\304\207 to wszystko, co w d!l!ieletern jako

u,zasadnienieswoich tw.ierdile\305\204 iJJr!z:ytaczam. A\305\274eby
/Za\305\233 !Za-

r\303\263wno uczeni jaik i nieuczeni widzieli, \305\274e nie uchylam si\304\231

od ni.czyjego s\304\205du,
wola\305\202em te moje pra.ce.;r3Iczej Waszej

\305\233wi\304\205tobliwo\305\233ci
a.ni\305\274eli komu in\"nemu przypisa\304\207, .poniewa\305\274

nawet i w tym odleg\305\202y;m zak\304\205,tku ziemi, w kt\303\263rym \305\274yj\304\231,

Wa-
sz'a \305\233wi\304\205tobliwo\305\233\304\207 dostoje\305\204stwem swojego urrz\304\231du, jakote\305\274

zami\305\202owandem do wszystkich lll3Juk, tak\305\274e matematycznych,
/la lJuaikomito\305\233\304\207 jeste\305\233 uwa\305\274any I, tak \305\274e powag\304\205 Sw\304\205

i roz-
kazem ,z \305\202atwo\037ci\304\205

mozesz.odeprze\304\207 napa\305\233ci potwarc\303\263w, jak-
kolwiek, wed\305\202ug przys\305\202owia,

na uk\304\205szenie Po.tw\037cze niema
lekarstwa.

Je\305\274eli za<\305\233
\037ajd\304\205 si\304\231

mo\305\274e
pr\303\263\305\274ni wielomow.cy,kt\303\263rzy,

pomim,o \305\274e
s\304\205

nieukami w rzecza,chmatema,tycznych. prze-
\037ie\305\274 przyw\305\202aszczaj\304\205

sobie
s\304\205d

co do nich, il z powodu ja-
ldego\305\233 miejsca w Pi\305\233mie \305\233'w. \305\272le naci\304\205gni\304\231tego

na
korzy\305\233\304\207

ich
wyobta\305\274e\305\204, !Zechc\304\205 to moje dzde\305\202o

\305\202aja\304\207
i n,a,pastowa\304\207:

tych sobieza 'll>iJc
wa\305\274\304\231, tak, \305\274e nawet i,ch

s\304\205d jaiko. niedo-
rzecznyodnzucam.\\W.iadomo bo.wiem doorze, \305\274e Laktancjusz,
g\305\202o\305\233ny sik\304\205di,n\304\205d p\037saT'z, lecz mierny matematyk, ba:rd!Zo po
dziecinnemu rozprawia o ksztalcie ziemi, o\305\233mieszaj\304\205c tych.
kt\303\263r.zy

kulisto\305\233\304\207 jej utf1zymywali. Nie pO'W1uno wi\304\231c
zadu-

wia\304\207, je\305\274eliby tacy tak\305\274e nas przedrwiwali. Rzeczy mate-

ma,tyczne dla matematyk\303\263w s\304\205 spisywane,kt\303\263flzy jak mnie-)

.
1 Pawel III. przed w\305\202o\305\274eniem tiary papieskiej Aleksander Famese. hy\305\202

jednym z najwykszta\305\202cef1szych m\304\231t\303\263w swojego czasu. W astronomii posiada\305\202

rzeczywi\305\233cie znaczne wiadomo\305\233ci. nabyte przewatnie od uczonego Neapoli-

laf1czyka Lukasza Gaurico, glo\305\233nego pod\303\263wczas zar\303\263wno z g\305\202\304\231bokiel wiedzy,

jak i z zagorzalello kultu astrologji wieszczbiarskiej.)

I)

4-)

.)))
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mam
p\037zekonaj\304\205 si\304\231,

\305\274e i ta nasza p\037aca odd,a
:pr.zys\305\202ug\304\231

Ko\305\233cio\305\202owi, na
kt\303\263.r\305\202(\037o

czele obeCll1ie Walin
\305\233wi\304\205tobliwo\305\233\304\207

si\304\231 znajdujesz.Gdy -bowiem. I1Jie tak zn\303\263w dawno temu. (la
Leona X-go, podczasSoboru La,terane\305\204skiego roz,wa\305\274a'lla

bY\305\202'a\\sprawa
poprawy ka\305\202endar:z.a

ko\305\233cielnego, rzeru: w\303\263wczas

nie zos,ta\305\202a za\305\202,atwiona jedYll1ie dla tego, \305\274e
\302\243I\305\202ugo\305\233ci

lat i mie-
sj\304\231cy,

tudzie\305\274 ruchy s\305\202o\305\204ca i
ksi\304\231\305\274yca jeMioze niedosta,tecznie

wy.zna,clOne 'zosta\305\202y. Od 'olweg-o to w\305\202a\305\233nie czasu oddawa\305\202em

si\304\231 bardzmej .sa;,czeg\303\263\305\202owo tym badaniom, ,z,ach\304\231cOII1Y do tego
pl'zc,z zlll,ak-omi,tego m\304\231\305\274a Paw\305\202a, biskupa Fos.sombrone\305\204-
skiego \037, kt\303\263ry w\303\263wczas sprawietej przewodniczy\305\202. Co za$
V:! tej.mier(le

osi\304\205gn\304\205\305\202em,
to pozos.tawiams\304\205dowi przedlf-

w&zystkiem Waszej \305\233wi\304\205tohU.wo\305\233ci, oraz ws'zy.s&ich innych
uczonych matema1yk6w, a\305\274eby

z,a\305\233 nie wydawa\305\202o si\304\231,
i\305\274

w dziele tern zapowiadamWaszej \305\233wi\304\205,tohliwo\305\233d wi\037cej po-
(\305\274ytku, ani\305\274e!:i

pot.r>afi\305\202by;m dowzy.ma\304\207, pr.zyst\304\231puj\304\231 ju\305\274 wprost
do rzeczy'.)

,
L

I)

.)

&
Pawe\305\202 z Middelburga w Holandji ('1445,t 1535).najpierw profesor

;stronomji na uniwersytecie w Padwie, p\303\263\305\272niej lekarz ksi\037cia Urbino. a wrf'-
szcie biskup w Fossombrone, gorliwy rzecznik sprawy poprawy kalendarza
julja\305\204skiego na V-tym Soborze Laterane\305\204skim. zwo\305\202anym przez' Juljusza II-go,a zako\305\204czonym za Leona X-go. Korespondencja pomi\304\231dzy nim a Koperni-
kiem

zagin\304\231\305\202a
- niestety - bez \305\233ladu.

\302\267

Wspania\305\202y ten list dedykacyjny do Pawia III-go
u\305\202o\305\274yl Kopernik

w czerwcu 1542r.,niespe\305\202na na rok przed swoj, \305\233mierci\304\205 (t U maja 1543r.).)

.)

.)
\037)))
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PRZEDMOWAAUTORA)

Z
po\305\233r\303\263d licZdlYch i rozmaitych naUJk i sztuk z,a.silaj\304\205-

<:y1ch umys\305\202 ludzki, zdaniem mojem, te nadewsz)'lstJko zas\305\202u-

guj\304\205,
a\305\274eby

im
s\303\263.\304\231 po\037wi\304\231ci\304\207

i .odda\304\207 fJ.
ca\305\202\304\205

USiwo\305\233ci\304\205,
kt\303\263re

maj\304\205
\037a przedmiotNeczy naj.pi\304\231kniejsze \305\202 najgodndejszepo-

Zdlania.
\\

T3ikiemi
s\304\205 nauki, kt\303\263rych pI1zedmiotem S\304\205

cudowne

obroty swiata, biegi planet, ich wielko\305\233ci i
odleg\305\202o\305\233oi,

ich

wschodyi 'zachody,OiI1az przy,czyny innych zjaM'isk na niebie

dostrzeganych.kt\303\263re oSlta,tecz.nie
ca\305\202\304\205

budow\304\231 \305\233wiata wyja-
\305\233niaj\304\205.

C\303\263\305\274
bowiem pi\304\231knJ.ejszego nad lIliieho\037ponad to rz,bioro-

wisko wszystkich pi\304\231kiI1o\305\233ci.
na co wskazuj\304\205 ju\305\274

saiIl1e wyra,zy

caelumi mundus, oZ kt\303\263rych drugi oznacz,a
czy.sto\305\233\304\207

i orzdob\304\231,

a pierwszyamstemesklepienie,od wielu iiilozof\303\263w dla swo\037ej

nadzwyczajnejWSlparua\305\202o\305\233ci
wid2'Jia1nem b\303\263stwem nazwane.

( Ot\303\263\305\274, je\305\274eli 'zechcemy.ocenia\304\207 nauki .pod\305\202ug
waNo\305\233ci p.rrzed-

miotu, jakim si\304\231
ka\305\274da .zajmuje, ta pajpie.rwszeotrzyma mie\037-

sce,kt\303\263r\304\205 jedni astronomj\304\205, inni astrologj\304\205 7, wielu rza\305\233 rz po-
, \305\233r\303\263d staro\305\274ytnych sz,czytem nauk matema,tycznych nazywaj\304\205.

I Ona bowiem stoj\304\205,c
na czele nauk wYo7Jw-olony;ch, godna !la-

iste cz\305\202owieka szlachetJnie my\305\233l\304\205ceg.o, wspie\305\202'a si\304\231
na wszyst-

kich niemal
cz\304\231\305\233ciach

.nauk matematy,oznych: arytmetyka,

geometrja, opty.ka, geodezja, mechanika i wszystkie jakie
tylko mog\304\205 by\304\207 .iJnne, do niej si\304\231 .odnosz\304\205. Jednak\305\274e skoro)

.) 7 Wieki \305\233rednie pil;kn\304\205 sztukI; gwiatdziarsk\304\205 zwa\305\202y b\304\205d\305\272
to astro-

nomj\304\205. b\304\205d\305\272
te! astrologj\304\205. nie przywi\304\205zuj'ic bynajmniej do tego wyrazu

znaczenia poni\305\274aj\304\205cego, jakie tej zwodniczej nauce dzi\305\233 s\305\202usznie natkjemy.

Utywano wyrazu aatrologja w sensie podobnym jaki obecnie ma]\304\205 wyrazy

geologja. fizjologja i t. p.)

\037)))
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przeznaczeniemjestwszyslkich nadobnychnauk odwodzi\304\207 od
zdl'o\305\274no\305\233ci, a ku dobremu zWl1aca\304\207 .mY\305\233llud:zk\304\205,!astronoll1lja

obok niewyslowionegopowabu dla
um\037\305\202u, skuteClZdliej od

ilUlych mo\305\274e tego dokalZa\304\207.
Kt\303\263rego\305\274

,bowiem .z badacz\303\263w

widok tych I'zeczy,tak cudnie
opatrzno\305\233ci\304\205 bosk\304\205 urz\304\205dzo-

nych, oralZ pilne .nad l1Ji.emi l'OIzmy\305\233lanie i j,akoby oswojenie
si\304\231

oz niemi, nie zagru:ejedo cnoty i nie przejmie podziwem
dla Stw\303\263rcy wszech\305\233wiata, w kt\303\263rym mie\305\233ci

si\304\231 wszystko
dobre i wszelka

szc.z\304\231\305\233li,wo\305\233\304\207?
I nie bez pr.zyczyny \303\263w boski

psalmista8
mieni\305\202

si\304\231 ucieszonymw stworzeniachBoga i ura-
dowanym w uczynkach r\304\205k jego, \305\274e z'a .ich po\305\233rednictwem,

jakgdyby .zapomoc\304\205 jaJci.egow\303\263zka, pvzenOSli.my si\304\231
do roz-

my\305\233lania o d1Jajwy\305\273Sizem dobru. Jak wielki za\305\233 po\305\274ytek

i ozdob\304\231 ta
umiej\304\231tno\305\233\304\207 pRynosi powSJZechno\305\233ci, pomijaa\304\205c

mnogie.przys\305\202ugi dla os\303\263b prywatnych, bardzo tm\037nie za-

uwa,\305\274y\305\202tlatoll.
kt\303\263ry

w si\303\263dmej ksi\304\231dze trakta'tu o prawach,
dlatego astronomj\304\231 !Za nader szacown\304\205 nauk\304\231 uwa\305\274.a, ponie-
wa\305\274 za jej pomoc\304\205 cz,as

l'oJZ\305\202o\305\274Qny porz\304\205dkiem dni na mie-
si\304\205ce

i lata, tudozie\305\274 na UIloozJlSto\305\233ci i ofiary, cZYllli nacr\303\263d

\037ywotnym
i QZujnym. Powiedr\305\202ia\305\202 ,tak\305\274e Platon, \305\274e bardzo

Inleroz.s\304\205dnie my\305\233laThy ten ktoby utl'zymywal, \305\274e astronomja.
odowiekowi maj\304\205cemu si\304\231 pI1Zyk1ada\304\207 do \037t\303\263rejkolwiek

z wy\305\274szych nauk, nie jest ,potrzebn\304\205, i mniema, \305\274e wiele temu
brakuje do dO&toje\305\204stwa m\304\231cWca, .k.to ani o

s\305\202o\305\204cu,
ani o ksi\304\231-

\305\274ycu,
ani o dnnych gWdazdac.h nie ma potl1zebny,ch wiadomo-

\305\233ci. Leczta boskaraczej an1\305\274eli ludzka
umiej\304\231tno\305\233\304\207, badaj\304\205ca

rzeczy najw7iIlio\305\233lejsze, nie jest bez trudn<>\305\233ci, cowi,da\304\207 naj-
pie.rwst\304\205d:

\\i\305\274

wlielu badaczy by\305\202o pomi\304\231dzy s<>\305\202>\304\205

'w niezgo-
dzie co do jej zasad i przypusz,cze\305\204. hipotezami po grecku
zwamych, kt\303\263rzy z tego powodu opier.alisi\304\231

'I1Ia iIlriejednak.ich
podstawach.'P,owt\303\263re st\304\205d,

\305\274e ruchy gWdaz,d b\305\202\304\231dnych
i obiegi

innych gwiazd nie dawa\305\202y si\304\231 \305\233cis\305\202ym
rachunkiem wyzna-

czy\304\207,
and te\305\274 dogruntownego doprowrad(li\304\207 roz-polZiIlfc\305\202oia i do-

pieropo z.naCZlI1ym up\305\202ywJe -czasu,lioonemi dostll'1ze\305\274emami,

r\304\231kami niejako .k.olej.ny.ch badacz\303\263w, ,przek.azane.zostaly po-)

t.
t)

8 Dawid, kr\303\263l j prorok.)

....) -)))
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C . . . KI d\037

'p '
tomnym. hOCla\305\274 boWIem au ]USZ J tOlemeusz,astronom
aleksandryjski, dziwn\304\205 bieg\305\202o\305\233ci\304\205

i usilno\305\233ci\304\205 celniejszyod
innych, z przesz\305\202o czte.rechsetletnichspost.rze\305\274e\303\263 ca\305\202\304\205 t\304\231 nauk\304\231

do tyla wyczerpal,i\305\274 jakoby ju\305\274
nic nie pozo&tawa\305\202o czegoby

nie
dotkn\304\205\305\202, widzimy jednak liczne zjawiska niezgodne

z temi, jakie z jegotcorji wynika\304\207 POwiDlllY, a to skutkiem

pewny.ch ruch\303\263w dopie\037o p\303\263\305\272niej od.k.ryt)'lch, a jemu jeszcze
pie7Jl1anych. St\304\205d

te\305\274 il Plut3lI\"ch
m\303\263wi\304\205c

o zwrotnikowym
roku s\305\202onecznym, powiada \305\274e: \302\273rozpoznanie ruchu gwiarzd

b\305\202\304\231d[lych przekra.czabieg\305\202o\305\233\304\207 m\304\205tematyk\303\263w\302\253
U. Jako\305\274 bior\304\205c

za przyk\305\202ad ten\305\274e samrok, s\304\205dz\304\231,
\305\274e nie tajno, jak niezgodne

by\305\202y
rLaW5Ze onim zdania, tak i\305\274 wielu

zw\304\205tpi\305\202o
o mo\305\274no\305\233ci

wyznaczeniadok1adnegojego okresu.To samo .nale\305\274y ro-
zumie\304\207 {)ok.resachinnych gwiazd b\305\202\304\231dny'ch. A\305\274eby jednaknie
rldaw;a\305\202o si\304\231,

\305\274e tej trudno\305\233ci
u\305\274y\305\202em

za
poz\303\263r

do zaniechania
pracy, spr\304\207buj\304\231 przy pomocyBoga,bez kt\303\263rego nic nie mo-
\305\274emy. obszerniej ten przedmiot roztrz\304\205sn\304\205\304\207, zw\305\202aszcza, \305\274e

tem
wi\304\231cej pomocy znajduj\304\231 w swojem pmeds.i\304\231wzd\304\231ciu,

im

wi\304\231kszym pmedzia\305\202em
czasu popmedzili mnie tW\303\223l1cy tej

nauki\037 z
kt\303\263\037ych odkryciami tak\305\274e mojt1 odkrycianiechaj mi

b\304\231dzie wolno w jedn\304\205
ca\305\202o\305\233\304\207

po\305\202\304\205czy\304\207.
\\ Pr\303\263cz tego wyznaj\304\231,

i\305\274 wiele rzeczy wy\305\202o\305\274\304\231
odmiennieod dawniejszych,jakkol-

wiek moje wiadomo\305\233ci im zawdai\304\231czam, jako tym, kt\303\263ra:y

do tego rodzaju bada\303\263
drog\304\231 nasamp.flZ\303\263d otWOI'2y1i.)

u Plutarch. Ouae.'.Roman.. 24.)

-)))
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KSI\304\230GA PIERWSZA

ROZbZIA\305\201 I
\305\232wiat jestkulisi!}

Nasampr,z\303\263d nale\305\274y nam
zauwa\305\274y\304\207, \305\274e \305\233wiat jest ku-

listy, b\304\205d\305\272
ta dlatego.,\305\274e kula jest najdaskonaW\304\205 pastaci\304\205z

pa\305\233r\303\263d wszystkich innych, me
patrzebuj\304\205c\304\205 \305\274.adnych pa-

\305\202\304\205oze\305\204
i w sabie

z,a.mlmi\304\231t\304\205, b\304\205d\305\272
te\305\274 dla tego.,\305\274e kula jaka

najwi\304\231ksz\304\205 obj\304\231ta\305\233\304\207 maj\304\205ca 1, jest najbardziej zdaln\304\205 da pa-mieszczeniaw sobiewszystkiego. i zachowania,b\304\205d\305\272
te\305\274 z pa-

wodu, \305\274e najistoIDiej'!jzecz\304\231\305\233ci \305\233wiata, jak s!a\305\204ce,
ksi\304\231\305\274yc,

gwiazdy w takiej postacinam
si\304\231 przedstawiaj\304\205, b\304\205d\305\272 wre-

szciedlatego.,\305\274e wszystkie cia1a
usiluj\304\205 przybra\304\207 wtalt kuli,

jak ma\305\274na La dastrzec na krapiach wody. araz na innych
cieczach, usi\305\202uj\304\205cych p:I'Izybra\304\207 tak\304\205 w\305\202a\305\233nie

pO&ta\304\207. Ta te\305\274

.nikt nie mo\305\274e
w\304\205tpi\304\207,

\305\274e taka posta\304\207 !Zostala cia\305\202om niebie-
sk.im nadana.)

.)

l
l)

.) ROZDZIA\305\201 II)

Ziemiajest tak\305\274e kulisla
Tak\305\274e .i ziemiaposiadakszta\305\202t kuli, gdy\305\274 ze wszystkichstron lUa

w\305\202asnym .swoim \305\233rodku spoczywa. Chocia\305\274 wyra-
\305\272nej jej kulista\305\233ci bezpa\305\233rednia widzie\304\207 nie mo\305\274na. z przy-
czyny wynioslo\305\233ci g\303\263r

i
wkl\304\231s\305\202o\305\233ci dom,ta prrzecie\305\274 nie-)

1Ma Kopernik tu na
my\305\233li te w\305\202ll8no\305\233\304\207 kuli, i\305\202 z po\305\233r\303\263d wszystkich

powierzchni o tem samem polu. .zamyka najwiduzq obj\037to\305\233\304\207.)

-)))
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r\303\263wno\305\233ci te bynajmniej nie zmieniaj\304\205 og\303\263lnej jej .okr\304\205g\305\202o\305\233ci,

co,
si\304\231 daJe tak uza:sadllJ\304\207. Je\305\274eli sk\304\205dko,lwiek posuwamy si\304\231

ku p\303\263k1ocy, biegun dz:ieIliIlego o,brotu .ziemi
b\304\231d\037e si\304\231

sto-
pniowo coraz to bardziej wz.nosi\305\202 ponad poziom, a drugi
biegun jemu pr.ze.\303\263iwleg\305\202y

o
tyle\305\274 b\304\231dzie si\304\231 .zni\305\274a\305\202;

nadto
licznegwiazdy, blisko bieguna p\303\263\305\202nocnego si\304\231 znajduj\304\205ce, nie

b\304\231d\304\205 ju\305\274
dla nas .zachodzi\305\202y,

natomiast ,po stroniepo\305\202udnio-

wej :niebaniekt\303\263re nie
b\304\231d\304\205 ju\305\274

wcale wschodzi\305\202y. PiI\"zyk\305\202a-

dem na to jest ,gwiazda po\305\202udliiowa Canopus2, niewidzialna
we W\305\202oszech, podczasgdy ta sama widocznajestw Egipcie.
Mieszika\305\204cy W\305\202och widz\304\205 jeszczeostaJt:ni\304\205 gwiazd\304\231 grupy

zwanej Rzek\304\205 Erydanus, Po,dczasgdy my tutaj, mieszka\305\204cy

surowszejstrefy, wcale jej nie dostrzegamy.Nat()([lliast, po-
suwaj\304\205c si\304\231

ku po\305\202udniowi, gwiazdy pr.zy bieguniepo\305\202udnio-

wym b\304\231u\304\205 si\304\231 w.znosi\305\202y coraz to, wy\305\274ej, a zni\305\274a\304\207
si\304\231 b\304\231d\304\205

te
znowu, kt\303\263re wpierw znacznie ponad porliom by\305\202y

wznie-
sione.Nadto zmiany wysoko\305\233ci biegun\303\263w ponad poziomem
wsz\304\231d.;;:ie o,dpowiadaj\304\205 przebie\305\274onym drogom na ziemi, 00
nie wydarza si\304\231

na \305\274adnej iIUlej b\305\202-'yle, jeno na kulistej. St\304\205d

te\305\274 staje si\304\231 widooznem, \305\274e \305\202 ziemiaze ws.zechstron .otoczona
jest jako,by punktami wierzcholkowemi.\305\274e

wi\304\231c jest kulist\304\205.

Wspomnijmy nadto, \305\274e mieszka\305\204cy Wschodu nie widz\304\205
rza-

\304\207mie\305\204
ksi\304\231\305\274yca

i s\305\202o,\305\204oa !przypadaj\304\205cych na god1ziny wie-
czorne, a mieszka\305\204cy Za,chodu za\304\207mie\305\204 wydarzaj\304\205cych si\304\231

w po.rannych godzinach, jako,te\305\274 \305\274e za\304\207mienia Po,\037awdaj\304\205ce

si\304\231
w\305\233r\303\263d dnia, pierwsi,to jeSlt. 'W'schodini, ogl\304\205daj\304\205 p\303\263\305\272niej,

natomi\037t wcze\305\233niej ci, kt\303\263rzy s\304\205 bard1ziej na rzacl1odzie.
Tak\305\274e i wody morskie

uk\305\202adaj\304\205 si\304\231
do,postacikuli5tej, c czem

wiedz\304\205 \305\274egllllI\"ze, do,strzegaj\304\205c IZ wyisoko\305\233ci
masz.tu

l\304\205d staly,
kt\303\263rego, z pok\305\202adu oo\304\231tu jes.zczenie wida\304\207. I naodwr\303\263t, je-
\305\274eliby

na wierz.cho\305\202ku masztu zostal wniesz,cz()Uy jakli po\305\202y-

skuj\304\205cy przedmiot,naJtenczas w miar\304\231 oddalania si\304\231 okr\304\231tu

o,d l\304\205du,
lud\037ie na brzegu si\304\231 znaJduj\304\205cy, b\304\231d\304\205

widzieli to
\305\233wiatlo stopni,?,wo si\304\231 zni\305\274a:j\304\205ce,

a\305\274 wreszcieo,Podal,jakgdyby)

2 Bardzo jasna gwiazda sta\305\202a w poludniowym gwiazdozbiorze Okr!:!
Arllonau16w. 'Y Europie n1ewidz1alna.)

-)))
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zachodz\304\205ce s\305\202o\305\204ce, skryje si\304\231
on\037 ca\305\202kowicie podpoziom.Wia-

domo r\303\263wrne\305\274,
\305\274e wody p\305\202yn\304\205ce,

z natury swej,d\304\205\305\274\304\205

iZaW\\Sze

ku ni\305\274szym miejscom, r\303\223WiI1ie\305\274 i
l\304\205dy przybrze\305\274ne

o tyle
z

sob\304\205 si\304\231 \305\202\304\205cz\304\205,

o ile na to
wypuklo\305\233\304\207

ziemi zezwala. Dla-
lego to

l\304\205d sta\305\202y
o tyle jest wy\305\274szym, o ile 'wznosi

si\304\231 ponad
powie.I1zchni\304\231 w\303\263d oceanu.)

ROZDZiA\305\201 III)
\037)

.Jakim sposobemziemia sucha wraz z wod\304\205

jedn\304\205 kul\304\231 tworzy

. Ocean ohlewaj\304\205cy ziemi\304\231, tworzy na
r\303\263\305\274nych je\037 miej-

scachmorza, wype\305\202niaj\304\205c jej wkl\304\231s\305\202o\305\233ci. Dla.tegowY}>ada\305\202o,

a\305\274eby mniej by\305\202o wody ani\305\274eli l\304\205du, by woda nie zala\305\202a

ca\305\202ej bry\305\202y ziemskiej,skoro,ziemia i woda skutkiem
ci\304\231\305\274ko\305\233ci

pod\304\205\305\274aj\304\205
do tego samego \305\233rodka, lecz by niekt\303\263re

cz\304\231\305\233ci

l\304\205du
oraz liczne tu i \303\263wdzie stercz\304\205ce wyspy pozostawi\305\202a

dla utrzymania istot
\305\274yj\304\205cych.

Sam nawet
l\304\205d sta\305\202y

i
okr\304\205g

suszy ziemskiej,jesl\305\274e
czem innem, je\305\274eli

nie wysp\304\205 wi\304\231ksz\304\205

od in.ny;ch? N.ie nale\037y wierzy\304\207 niekt\303\263rym pe.rypatetykom,
kt\303\263rzy twierdz\304\205, jakoby cata masa w\303\263d mia\305\202a

by\304\207 dziesi\304\231\304\207

razy wi\304\231kosz\304\205
od ca\305\202ego l\304\205du, opiera\037\304\205c si\304\231

na domy\305\233le, \305\274e

podczasprzemiany \305\274ywio\305\202\303\263w dzjesi\304\231\304\207 cz\304\231\305\233ci wody powsta\037e

z jednej cz\304\231\305\233ci ziemi, i
m\303\263wi\304\205,

\305\274e
l\304\205d sta\305\202y

tak
si\304\231 wznosi, \305\274e

pozostawiaj\304\205c wydr\304\205\305\274enia,
nie wsz\304\231dzie r\303\263wnowa\305\274y si\304\231 pod

wzgl\304\231dem ci\304\231\305\274ko\305\233ci,
oraz \305\274e w innym punkcie le\305\274y

\305\233ro-

dek
ci\304\231\305\274ko\305\233ci,

a w innym \305\233rodek
bry\305\202owa1to\305\233ci. Myl\304\205 si\304\231 je-

dnak skutkiem <nieznajomo\305\233ci zasad geometrji.Nie pojniuj\304\205,

\305\274e .nawet siedm razy nie mo\305\274e
by\304\207 wi\304\231cej wody, je\305\274eli jaka\305\233

cz\304\231\305\233\304\207

ziemi ma
by\304\207

sucha- chyba gdyby wszystka sw\303\263j
\305\233ro-

dek
ci\304\231\305\274ko\305\233ci opu\305\233ci\305\202a, ust\304\231puj\304\205c miejsca wodom jakby od

niej ci\304\231\305\2741szym. Obj\304\231to\305\233ci
dw\303\263ch kul

maj\304\205 si\304\231
bowiemdo siebie

jak sze\305\233ciany ich \305\233rednic; przeto gdyby by\305\202o
siedm cz\304\231\305\233ci

wody, a ziemia
\303\263sm\304\205,

\305\233rednica jej nie mog\305\202aby by\304\207 wi\304\231ksz\304\205

ponad odleg\305\202o\305\233\304\207
\305\233rodka od powierzchni w\303\263d,

a
c\303\263\305\274 dopiero

gdyby dziesi\304\231\304\207 razy wi\304\231cej by\305\202o wody I 2:eza\305\233 niema
r\303\263\305\274nicy)

t
.)

I)

..-)))
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pomi\304\231dzy
\305\232I'odlciem ci\304\231\305\274ko\305\233ci ziemi,a \305\233rodkiem jejobj\304\231to\305\233ci,

st\304\205d
te\305\274 mo\305\274na pozna\304\207, \305\274e

wypuk\305\202o\305\233\304\207
ziemi nie zawszewzra-

sta w miar\304\231 jak si\304\231 oddalamy od oceanu, inaczej bo-
wiem prz\037zkadza\305\202aby nazbyt wodommorskim i nie dozwa-

la\305\202aby \305\274adn\304\205 miar\304\205 wype\305\202nia\304\207
m\303\263rz \305\233r\303\263dziemnych

i prlle-
dostawa\304\207 si\304\231

do obszernych.zatok.A iI1Jaodwr\303\263t, od br.zegu
oceanuw.zrasta\305\202aoby stale

g\305\202\304\231boko\305\233\304\207 przepa\305\233ci,
skutkiem czego

\305\274eglarze odda\305\202iwszy si\304\231
od brzegu nie napotkaliby tam ani

wysp, ani skal, ani te\305\274 czegokolwiekb\304\205d\305\272 ziemskiego.Wia-

domo.za\305\233,
\305\274e pomi\304\231dzy

morzemEgipskiem, a zatok\304\205 Arabsk\304\205

rozci\304\205ga si\304\231 .przestrze\305\204 zaledwie 15stadj\303\263w wynosz\304\205ca
i to

prawie w po\305\233rodku znanej .powierzchniziemskiej.R\303\263wnie\305\274

Ptolemeuszw swojej Kosmografji3 ziemi\304\231 mieszkaln\304\205 roz-

ci\304\205ga
a\305\274 na

p\303\263\305\202 okr\304\231gu, nie Hcz\304\205c
do tego ziemi lIlieznanej,

w kt\303\263rej
nowsi geografowieprzydali Katagj\304\231

4 i bardzo roz-

legle krainy a\305\274 na 60 stopni d\305\202ugo\305\233ci geografioznej,co oka-
zuje zamieszkalno\305\233\304\207 ziemi na wi\304\231kszej d\305\202ugo\305\233ci,

ani\305\274eli na

pceanpozos'taje.Poka\305\274e
si\304\231

to wyra\305\272niej, je\305\274eli
do tego przy-

\305\202\304\205czymy
wyspy za naszych ozas\303\263w pod hiszpa\305\204skimi i portu-

galskimi monal'chami odk.ryte, a nadewszystko Ameryk\304\231,

imieniem odkrywcy i dow\303\263dcy okr\304\231t\303\263w
tak n911wan\304\205, a dla

niezbadanej dotychczasjej rozleg\305\202o\305\233ci
\\Za nowy \305\233wiat uwa-

\305\274an\304\205. pr\303\263cz
wielu iJrlI1Ych wysp, pf\\zedtem nielJI1anych. Dla-

tego mniej nas to dziwi\304\207 b\304\231dzie,
\305\274e istniej\304\205 mieszkailcy

przeciwno\305\274ni, czyli przeciwziemniI.\305\273e Ameryka z
po\305\202o\305\274enia

swojegoznajduje si\304\231
na przeciwnej stronie Indyj Gangeso-

wych, ,to wynika z geometry.aznych w\305\202asno\305\233ci kuli. Z tego !la-
tem .wszystkiego wnosz\304\231, i\305\274 nikt lIlie b\304\231dzie w\304\205tpi\305\202, lako l\304\205d

i woda wspieraj\304\205 si\304\231
lIla jednym \305\233rodku

ci\304\231\305\2741ro\305\233<oi ziemi,kt\303\263ry

jest zara,zern \305\233rodkiem jej obj\304\231to\305\233oi.
Woda, b\304\231d\304\205c l\305\274ejsz\304\205, wy-

pe\305\202nia ro'zpadliny ziemskiei dlatego ma\305\202o jest wody ,w sto-
I o)

3
Nale\305\274y

odr\303\263\305\274ni\304\207 K03mograrj\037 Ptolemeusza od jego g\305\202\303\263wnego
dziela

Najwi\304\231kszej Skladni (Almage&t). O kt\303\263rem jw: wy\305\274ej wspomnieli\305\233my. KOIImo-

graf ja jego. tak\305\274e Geografj'\305\202 zwana. jest komplikacjQ, utworzonQ z pism kilku

wcze\305\233niejszych geograf\303\263w greckich. g\305\202\303\263wnie
Narinosa z Tyru.

I Chiny (Klfhau).
I Antypodzi.)

.)

-)))
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. '.J -..;I.j.Ji.\305\202j)

sunku do
l\304\205du,

chocia\305\274 mo\305\274e na powierzchni wi\304\231cej
wida\304\207

wody. Ziemia wraz z oblewaj\304\205cemi j\304\205

w.odami
tak\304\205 posta\304\207

mie\304\207 winna, jak\304\205 wskazujejej cie\305\204, w kszta\305\202cie \305\202uku dosko-
na\305\202ego ko\305\202a na za\304\207miewaj\304\205cym si\304\231 k.s.i.\304\231\305\274ycu.

A za<tem ziemia
nie jest p\305\202ask\304\205, jak utrzymywali Empedoklesi Anaksymelles,
ani owaln\304\205 jak Leucippus,ani

cz\303\263\305\202enkowat\304\205 jak Herakljto.s,
ani w inny jakj\305\233 spos\303\263b wydr\304\205\305\273ODIb jak Demokrytos,
ani walcowat\304\205 jak Ana.ksymander, ani te\305\274 od spodu nieogra-
niczon\304\205 skutkiem stopniowo malej\304\205cej g\304\231sto\305\233ci, jak mniema
Ksenofanes.ale jest dv:>konale

okr\304\205g\305\202\304\205, jak to prawdziwi
filozofowie rozumiej\304\205.)

lWZDZIAL IV)

Ruch ciul niebieskichjestjednustajny, kuluwy, nieusta-
j\304\205cy,

ulbu z kuluwych mch\303\263w
z\305\202otuny

Tera.zz kolei
\305\202J\304\231dzicmy

m\303\263wili o ruchu kolowym cial
niebieskich.Ruch bowiem kuli niebieskJ.ej jest obrotem po l
kole, kt\303\263ry ju\305\274

sam nadaje jej posta\304\207 cia\305\202a najprostszego, l,
w kt\303\263rem nie dostrzegamyani pocz\304\205tku ani ko\305\204ca, jednego
bowiem od dl'ugiegoodr\303\263\305\274ni\304\207 niepodobna,skoro.potej samcj
drodze z powrotem si\304\231 porusza. Istniej\304\205 za\305\233 rozmaite ruchy
stosowniedo ilo\305\233ci sfer.Z

po\305\233r\303\263d
nich najbardziejwidoCl'lIlym

jestobr\303\263t dzieIJJlY, (/;wany od Grek\303\263w nocodziennym (vuX:\305\202;:J.<-

fOv), .zawieraj\304\205cy przeci\304\205g czasu dnia i nocy. S\304\205dz\304\205 oni, \305\274e

ca\305\202y
\305\233wiat porW8lllY ,tym ruchem obl'aca

si\304\231
od wschodu na

zach\303\263d, z wyj\304\205tkiem jednakziemi.Ten obr\303\263t dzienny bywa
uwa\305\274any !Za

wsp\303\263ln\304\205 miar\304\231 wszystkich ruch\303\263w, gdy\305\274
nawet

sam oz'as.zazwyczajliczb\304\205
dni wymiCl'lzamy. Pr\303\263cz tego wi-

dzWlY ilU1e obroty \037Iwr\303\263cone jakoby w przeciwnym do tam-
tego kierunku, to jest od zachOlfu ll1a wsch\303\263d. mianowicie
dla

s\305\202o\305\204ca, ksi\304\231\305\274yca,
oraz dla

pi\304\231ciu gwia.zd b\305\202\304\231dnych.
Takim

obiegiems\305\202o\305\204ce nam r.ok rozmiema,ks.i\304\231\305\274y;c miesi\304\205ce, te n\037-

pospolitszeokresy czasu: w taki sam spos\303\263b ka\305\274da z
pi\304\231ciu).Empedokles, Anaksimenea i t. d., greccy filozofowie wo\305\202y jo\305\204sldeJ.

I:yj'\305\202cy
w VI-tym wieku przed DasZ, er,.
.)

- -------)))
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gwiazd b\305\202\304\231dil1ych .obiegsw6j wykonywa. Te jed1l1ak ,obie\037i

r\303\263\305\274ni\304\205 si\304\231
wiel,orak,o:tern najpierw, \305\274e oor\303\263t

sw\303\263j ,odbywaj\304\205

nie d,ok,o\305\202a ty,rh samych biegun\303\263w C,o tamten ruch pierwszy.
lecz

kr\304\205\305\274\304\205 P.o nachylonym Zwierzy\305\204eu niebieskim.Tern za\305\233

powt6re, \305\274e 1I1a w\305\202asnych swych drogach k,o\305\202owych P,oruszaj\304\205

si\037 niejednoSItajnie. S\305\202'O\305\204ce b,owiem i
ksi\304\231\305\274yc odbywaj\304\205 swoje

biegi raz pr\304\231dzej, drugi ra'Z w,olniej, Q P,ozosta\305\202ych
'Za\305\233

pi\304\231-

ciu gwiazdach b\305\202\304\231d1llych przekOll1ywamy si\304\231,
\305\274e niekiedy na-

wet si\304\231 c,ofaj\304\205,
alb,o te\305\274 tu i 6wdzie si\304\231 zalirnymuj\304\205.

I pod-
czas gdy s\305\202o\305\204ce P,ost\304\231puje zawsze w tyto S3lIDym kierunlm,

tamte rozmaicie przesuwaj\304\205 si\304\231 P,oniebie, r3JZ zwracaj\304\205c si\304\231

na p,o\305\202udnie, drugi r3JZ na
p\303\263\305\202noc,

a dlateg.,o je gwiazdami
b\305\202\304\231dnemi

nazwan,o, alb,o te\305\274 planetami.D,odajmy i to \037eszcze.

\305\274e zbli\305\274aj\304\205 si\304\231
,one niekiedy dD ziemi i wtedy przyziemnemi

(Perigaei)bywaj\304\205 n3lzy,wane, iImym za\305\233 razem od niej si\304\231'

Ddd'alaj\304\205, a w6wczas
zqwi\304\205 si\304\231

odziemnemi(Apogaei).Wsze-
lakD nale\305\274y prZJlZiIla\037, \305\274e ruchy s\304\205

albo k.o\305\202owe, albD te\305\274

z .kilku kD\305\202owych .z\305\202o\305\274Dne, dlatego,pooiew3J\305\273
nier\303\263wn,o\305\233ci tych

ruch\303\263w powracaj\304\205 wed\305\202ug pewneg,oprawa i stale w ,ozna-

ozonych okresach,cooy si\304\231 zdaro:y\304\207 nie mDg\305\202D, gdyby ruchy

lw\305\202Dwemi nie
by\305\202y.

Samob,owiem tylko k,oIo m,o\305\274e Powy\305\274SJze

zjaw.iska wywo\305\202ywa9, jak napl'zyk\305\202ad
s\305\202o\305\204ce ruchem rz\305\202D\305\273D-

n:vm z ko\305\202Dwych spr,owadzan3IID nier6wno\305\233\037 dni i n,ocy,

jakote\305\274 oztery pory r:oku, w kt\303\263rym .tD ,obiegu wiele innych

si\304\231
mie\305\233ci. Jest 'za\305\233 rzecz\304\205 'l1.\305\202emo\305\274liw\304\205, a\305\274eby

kt6rekolwiek
cia\305\202o niebieskiemia\305\202,o na jednej dr,odzeniejednDstajny ruch

.odbywa\037, .gdy\305\274 mus.ia\305\202oby to pDchodzi\037 albo !Ze zmienno\305\233ci

si\305\202y p.oruszaj\304\205cej, b\304\205d\305\272 nabytej, b\304\205d\305\272 !przyrodzonej,alb,o te\305\274

z nier6wno\305\233ci cia\305\202a w ruehu
b\304\231d\304\205cego.

A \305\272e tD i tamtD r,ozum

nasz .od.rzucai poniewa\305\274 by\305\202,oby iI1zecz\304\205 niestosDW1Il\304\205 C,o\305\232 P,o-
dobnegoprzyznawa\304\207 cia\305\202.om ,zach,owuj\304\205cym najleps,zy pDr!Z\304\205-

dek,wypadl11ie przJlzna\037, \305\274e jednos.tagneich ruchy wydaj\304\205 si\304\231.

nam niejednDstajnemi, albo z P,owodu odmiennych biegun\303\263w

tych k\303\263\305\202,
albD te\305\274 dlateg,o, \305\274e ziem.ia i!lJie znajduje si\304\231

w P,o-
\305\233r,odku

k\303\263\305\202, pD kt6rych ,one
kr\304\205\305\274\304\205.

Nam 'za\305\233 s.pogl\304\205daj\304\205cym

7. .ziemi, mchy gwiazd b\305\202\304\231dnych
z powDdu r6\305\274nych ich 'Od-

dale\305\204, wydaj\304\205 si\304\231 pr\304\231d\037zemi gdy s\304\205 bli\305\274ej,
a P,owolniejszemi)))
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gdy s\304\205 bardziej odleg\305\202e, jak t,o optyka uZMadnia.
St\304\205d wy-

nika, \305\274e ruchy po r6wnych \305\202ukach
ko\305\202a, uwa,\305\274ane fL r6\305\274nych

odleg\305\202o\305\233ci, b\304\231d\304\205 si\304\231
l1am

wydawa\305\202y nier6wmemi w czasach
jednakowYch. Z tego powodu uwa\305\274am .pnzedewszystkiem za
rzecz

konieczn\304\205, pilnie si\304\231 zastanowi\304\207 nad
po\305\202o\305\274eniem lZiemi

w pr:zestrzenjnieba, a\305\274eby, usi\305\202uj\304\205c zg\305\202\304\231bi\304\207 przedmioty naj-
wy\305\274sze, nie pomija\304\207 rzr-czy nam najhli\305\274szych. oraz ari:eby z\305\202u-

dze\305\204, pochodz\304\205cych od ziemi, nie
przyipisywa\304\207 cia\305\202.om nie-

bieskim.
\\ -:.\",

\305\202 .. ..;(\".
,... ROZDZIA\305\201 V \"1-

Czy ziemi pl'=y.\037lugllje ruch kolowy, tud=ie\305\274 o miejscu
jej ID przestrzeni \037

Okazaw.szypowy\305\274ej. \305\274e ,ziemia posiadakszta\305\202t kuli, uwa-
\305\274am ,za rzecz

potrzebn\304\205 dochodzi\304\207, a\305\274ali tak\305\274e i bieg odpo-wiada jej .postaci,tudzie\305\274 jakie miejscezajmuje ona w prze-
str,zeni \305\233wiata, bez czego niepodobna !by\305\202oby wykry\304\207 pra- lwdziwej przyczyny zjawisk dostr.zeganychna niebie.Jak.kol- twiek uczeni powszechnie.zgadlZaj\304\205 si\304\231

na to, \305\274e 'Ziemia spo-
czywa w po\305\233rodku \305\233wiata, tak i\305\274 przeciwne twierdze.nie
uwa\305\274aj\304\205

lZ,a niedopuSizczalne,a nawet
wr\304\231cz \305\233mieszne, wsze-

lako.je\305\274eli
nad

t\304\205 spraw\304\205 .zastanowimy si\304\231 uwa\305\274niej. poka\305\274e

si\304\231, \305\274e, jawo 1eszczernierozwi\304\205zooa, nje mo\305\274e
by\304\207 !pomini\304\231t\304\205.

Ka\305\274da bowiem dQstrzegana.zmiana w
po\305\202o\305\274eniu da\305\202a. jest

nast\304\231pstwem alboruclm
uwa\305\274anego cia\305\202a, albo -ruchu samegospostrzegacza,a.lbopr,zy.najmniej skutkiem nier6wnejzmiany

obydw\303\263ch po\305\202o\305\274e\305\204, gdy\305\274
dla cia\305\202 poruszaj\304\205cych si\304\231 jednakow tym samym kierunku, nie widzimy zmiany po\305\202o\305\274enia po-

mi\304\231dzy uwa\305\274anym przedmiotem,a rSpostr.zegaozem7. Ziemia
jest stanowiskiem,z kt6rego 6w bieg ogl\304\205darmy i kt6ry sil;'oczomnaszym przedstawia. Je\305\274e.li wi\304\231c przymaliby\305\233my jaki
ru.ch ziemi, to ruch ten powinien si\304\231 zdradzi\304\207 we wszyst-kich cia\305\202ach poza ni\304\205 si\304\231 lZiuajduj\304\205cych, atoli w kierunku)

T W tern zdaniu wypowiedziana jest. p O r az p Ier w szy jasno
i\" z

pe\305\202ni\305\202
\305\233wiadomo\305\233cJ\304\205 rzeczy, jedna z naczelnych zasad dynamiki n\303\263wo-

czesnej, zasada ruch\303\263w wzgl\304\231dnych.)))



63)

.)

przeciwnym, jakgdyby te cia\305\202a doko\305\202a me) Si\304\231 przesuwa\305\202y,

jak to widzimy przedewszystkiem.na ca10dmennym obrocie
nieba.Wydaje si\304\231, jakoby ruch ten ca\305\202e nieboi wszysiko U'10-
si\305\202,

z wyj\304\205tkiem ziemi i cia\305\202 na niej si\304\231 inajdu\037\304\205cych. Je\305\274eli

za\305\233 przyjmiemy, \305\274e lIliebo .nie bierze \305\274adnego udzia\305\202u w tym

ruchu, ale \305\274e ziemia obraca
si\304\231

od za,chodu na wsch6d.tak
i\305\274 nam zdawa\304\207

si\304\231 b\304\231dzie, jakoby s\305\202o\305\204ce, lu;i\304\231\305\274yc
i gwiazdy

wschodzi\305\202y i zachodzi\305\202y i
je\305\274eli si\304\231

nad tern
g\305\202\304\231biej

zastano-
wimy, poznamy, \305\274e tak jest rzeczywi\305\233cie. A \305\274e niebo jest
tem. co ogarnia i zachowujew sobiewszystko 8, \305\274e jest og61-
nem zbiorowiskiemwszechrzeczy,nie\305\202atwo mo\305\274na

poj\304\205\304\207,
dla-

czegobyra.czejrzecz obejmuj\304\205ca, ani\305\274eli
.obj\304\231ta

ruchowi p.od-
lega\304\207

mia\305\202a. Zaiste Heraklidesi Ekiantos Pytagorejozycy,
,jakote\305\274

Nicetas z Syrakuzy byli, wed\305\202ug Ci.cerona,tego zda-
nia, \305\274e ziemiaw ,po\305\233rodku \305\233wJata wykonywa ruch obrotowy,
mniemali bow.iem, \305\274e g,wiazdy przez zakrywanie ich

kul\304\205

ziemsk\304\205 pozornie zachodz\304\205, a .skulIdem jej odchylania si\304\231

wschodz\304\205 D.
.

To przyj\304\205wszy, spost'Negamydrug\304\205 jeszcze.nie mniej-
sz\304\205

o stanowisku Iliemi
w\304\205tpliwo\305\233\304\207, jakkolwJek ju\305\274

niemal
wszyscy przyjmuj\304\205 i wiern\304\205, \305\274e ziemia jest \305\233mdkiem \305\233wiata.

Gdyby kto temu zaprzecza\305\202. i\305\274by
z,iemia \305\233rodek \305\233wiata Il,aj-

mowa\305\202a w przestrzenj, a przytem utrzymywa\305\202, \305\274e
odleg\305\202o\305\233\304\207,

kt\303\263ra nas dzieli od sfery gwiazd sta\305\202ych. jest tak wielka, i\305\274

niepod.obnajej por6wna\304\207 oZ nieznacm.\304\205 i pOllorn\304\205 drog\304\205

s\305\202Olica, oraz innych gwiazd b\305\202\304\231dnych,
i mniema\305\202, \305\274e ruchy

planet dlatego zrniennemi nam
si\304\231 wydaj\304\205, \305\274e odnosz\304\205 si\304\231

nie do \305\233rodka ziemi, ale do .innego jakiego\305\233 punktu \305\233rodko-

wego, przyjmuj\304\205c to wszystko. -potrafi\305\202by tem samem
wskaza\304\207 tistot.n\304\205 i wielce prawdopodobIl\304\205 przyczyn\304\231 nie-
r\303\263wno\305\233ci ru.ch6w pozornych.Z tego ,z,a\305\233,

\305\274e gwiazdy b\305\202\304\231dne

, s\304\205
raz bli\305\274sze ziemi, a drugi raz odleglejsze,wynika, \305\274e).W oryginale czytamy tu ulubion\304\205 u Kopernika gr\304\231

sl\303\263w: .Cumqua
f' a, f' I u m sil, quod .continel el cae I a I

omn;\305\202'

communis universorulll

locus....
I) PylaRorejczykl>w Heraklidesa. Ekfantosa i Hikelasa (NiCl'las) wspo-

mina tUlaJ Kopernik. za Cyceronem. Jui powt\303\263rnie. Zob. wytej dedyk8cyjny

Jego IiIt do papleia Pawia III-go.)))
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\305\233rodek ziemi nie jest \305\233rodkiiem ich
kr\304\231g\303\263w.

R\303\263wnie\305\274 niewia-
domo,czy ziemia kh biegi.albo te\305\274 naodwr\303\263t. czy one bieg
ziemi przyspiesrlaj\304\205 lub

op\303\263\305\272niaj\304\205.
Ani \305\202e\305\274 nje by\305\202oby w tern

nic tak dalece owbliwego, gdyby kto opr\303\263cz d.ziennego
obrotu, inny jeszcze jaki ruch ziemi przY7.nawa\305\202, a miano-
wicie

s\304\205d.zi\305\202,
\305\274e ziemianietylko obraca

si\304\231
w miejscudoko\305\202a.

ale \305\274e ponadto i,nnym jeszczeruchom podlegQ,\305\274e
wi\304\231c jest

jedn\304\205
z gwi-azd b\305\202\304\231dny,rh. jak to mia\305\202 utrzymywa\304\207 Filolaus

Pytagorejozyk, matematyk niepospoIity,kt\303\263rego. by ujrze\304\207,.

Platon nie .omieszka\305\202 uda\304\207
si\304\231

do Italji, jak o tern opowiada\037\304\205

hiografowiePlatona10.Wielu za\305\233
by\305\202o zdania. jakoby dowo-

dami geometrycznemidawa\305\202o
si\304\231 okaza\304\207, i\305\274 ziemia znajduje

si\304\231 w po\305\233rodku \305\233wia.ta, \305\274e por\303\263wnana z ogromemnieba, jest
jakby punktem \305\233rodkowym i \305\274e dlategojest nieruchom\304\205. po-
niewa\305\274 w og\303\263lnym obrocie ca\305\202ego wszech\305\233wiat\037 \305\233rodek po-
zostaje nieruchomy, cia\305\202a za\305\233 najbli\305\274sze \305\233rodka najpowol-
niejS'.lY ruch odbywaj\304\205.

.)

.)

ROZDZIA\305\201 VI)
t
,).

N;ezm;erna
rozleg\305\202o\305\233\304\207

nieba w por\303\263wnaniu z rozm;a-
ram;ziem;)

Ziemia, jakkolwiek bardzo
wielk\304\205 jest bry\305\202\304\205, \305\274adnego

nie ma 'Por\303\263wnania IZ
wielko\305\233ci\304\205 nieba, co mo\305\274na z tego po-

zna\304\207, \305\274e ko\305\202a poziome (kt\303\263re Grecy horyzontami nazywaj\304\205)

I)/'zecinaj\304\205 kul\304\231
nieba na dwie r\303\263wne

cz\304\231\305\233ci, coby si\304\231
nie zda-

rzy\305\202o, gdyby rozmiary ziemi
by\305\202y znaczniejszew por\303\263wnaniu

z niebem, albo te\305\274 z oddaleniemjej od \305\233rodka \305\233wiata: ko\305\202o

bowiem dz.iel\304\205ce kul\304\231
na dwie r\303\263wne

cz\304\231\305\233ci. przechod.zipr.zez
jej \305\233rodek i jest najwi\304\231kszem ze wszystkich k\303\263\305\202 na niej wy-
kre\305\233lonych. Jako\305\274 niech b\304\231dzie ko\305\202o poziomeABCD.punkt E
mipjscem ziemi, z

kt\303\263rej spogl\304\205damy, i za.razem \305\233rodkiem

hory.zontu, kt6ry odgranic.zaprzedm\037oty dla nas widzialne
od niewidzialnych. \037atrz\304\205c zatem przez dioptr\304\231. czyli prze-
ziemik, albo k\304\205tomierz ustawiony w pu,nkcie E, na pocz\304\205tek)

10Diogenes Lal!rt., Vitae philosoph. S, 6 et 85.)

l)))
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znaku Raka w5chodz\304\205cego W punkcie C, spostrze\305\274emy w tej
samej \037hwili pocz\304\205tek

-znaku Kozioro\305\274ca, zachodrz\304\205cy w pun-
kcieA. Poniewa\305\274 punkty A. E.C .znajduj\304\205 si\304\231

na jednej linji

prostej wzd\305\202u\305\274 kierunku di9ptry,

przeto wnosi\304\207 nale\305\274y, \305\274e ta linja
jest \305\233rednic\304\205 ekliptyki, gdy\305\274 p\303\263\305\202-

koleodgraniczasze\305\233\304\207 znak\303\263w Zwie-
rzy\305\204ca niebieskiego,za\305\233 \305\233rodek

jej E jest tak\305\274e \305\233rodkiem hory-
zontu: I znowu po przemianie
obrotu w ten spos\303\263b, i\305\274by pocz\304\205tek

znaku Kozioro\305\274ca wschodzi\305\202 w pun-
kcie B, zach\303\263d znaku Raka do-
strzegliby\305\233my w punkcie.D; tak \305\274e

zn\303\263w lilllja DEB
b\304\231dzie prost\304\205. a ,zarazem\305\233rednic\304\205 ekliptyki.

Ot\303\263\305\274 widzieli\305\233my ju\305\274 powy\305\274ej, \305\274e linia AEC
by\305\202a \305\232iredrnc\304\205

tego samego ko\305\202a, widoomI\304\205 jest wi\304\231c .rzecz\304\205, \305\274e na wsp\303\263l-

nem przeci\304\231ciu si\304\231 owy;ch dw\303\263ch \305\233rednic rzeczonypunkt E

b\304\231dzie
\305\233rodkiem .nieba.Tak

wi\304\231c
kolo hOll\'czontalne") przepo-

\305\202awiazawsze ekliptyk\304\231, b\304\231d\304\205c\304\205 jednem z k\303\263\305\202 wielkich na
kuli niebios.A \305\274e w kuli, je\305\274eli

kolo przechodziprzez \305\233rodek

kt\303\263rego z k\303\263\305\202 wielkich, tak\305\274e i samo musi
by\304\207

Iro\305\202em wiel-
kiem, zatem - jak wida\304\207

-
tak\305\274e i horyzont jest jednem

z ,takich samych k\303\263\305\202 wielkich, a jego \305\233rodek jest ten\305\274e .sam
co i \305\233rodek Zwierzy\305\204ca niebieskiego.czyli ekliptyki. Cho\303\223a\305\274

wi\304\231c linja pr0s4apoprowadzonaz powierzchniziemi
r\303\263\305\274n\304\205

jest od linji poprowart.zonej ze \305\233rodka, jednak, z przyczyny

ogromu przestnzeniw por\303\263wnaniu z.ziemi\304\205, linje te mog\304\205

uchod\037\304\207 .za
r\303\263wnoleg\305\202e

z powodulIlaczbyt wielkiegooddalenia
i.ch kra\305\204c\303\263w j

zdaj\304\205 si\304\231 twoc.zy\304\207 tylko jedn\304\205 l\037nj\304\231 prost\304\205,

kiedy wzajemneich -oddalenie,wzgl\304\231dnje do ich
d\305\202ugo\305\233ci,

nje
daje si\304\231 ju\305\274

wzrokiem oceni\304\207, jak si\304\231
to w optyceuzasadnA..

Te w\305\202a\305\233nie oko}i.oz-no\305\232ci dostatecznie dowodz\304\205, \305\274e niebo jest
ogromne w.poc\303\263wnalllu z ziemi\304\205

i \305\274e rozlega s.i\304\231
w prze-

strzeni niesko\305\204ownej, oraz \305\274e, wed\305\202ug oceniania te\037 rzeczy
naszemi zmys\305\202ami, ziemia wobec nieba przedstawia si\304\231 jak
punkt do

bry\305\202y, jak mecz sko\305\204czona do niesko\305\204czenie wjcl-)

BibI. Nar. Nr. 15(Kopernik: Wyb\303\263r pism))

-)
5)))
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kiej i nic linnego nie mo\305\274e przedstawia\304\207. Jednak\305\274e !'ltego nie
wynika bynajmniej, i\305\274by

.z\037emia mia\305\202a w po\305\233rodku \305\233wiata

spoczywa\304\207. Owszem,ba.rdziejby nas to zadziwia\305\202o, gdyby ra-
czej taki ogrom nieba mia\305\202 wykonywa\304\207 obr\303\263t w 24-echgo-
dzin\037h. a nie tak ma\305\202a odrobjna, jak\304\205 jest z\037emia. To bo-
wiem, co niekt\303\263rzy utrzymuj\304\205. \305\274e \305\233rodek jest nieruchomy
i \305\274e cia\305\202a najbli\305\274sze \305\233rodka powolniej si\304\231 poru\037aj\304\205, wcale
nie dowodzi,jakoby ziemia w \305\233rodku \305\233wiata mia\305\202a spoczywa\304\207:

nie in:!czej.jakgdyby\305\233 rzek\305\202, \305\274e niebo
si\304\231 obraca, a biegu.ny

spoczywaj\304\205, .z,a\305\233 pI1zedmioty najbli\305\274sze biegunom wc!ale
si\304\231

nie po,ruszaj\304\205. Jako napr:zyk\305\202ad, gwiazdy Ma\305\202ej
Nied\305\274wie-

dzicy widzimy w znacznie powolnjejszym obrocie, ani\305\274eli

gwiazdy.Or\305\202a lub Psa Wielkiego, poniewa\305\274 tamte, jako naj-
bli\305\274sze bieguna, mniejszeopisuj\304\205 iko\305\202a, mimo \305\274e te i tamte do
jednej sfery nale\305\274\304\205,

k,t\303\263r:a obracaj\304\205c si\304\231
doko\305\202a swej osi,

r\303\263\305\274nym
swoim

cz\304\231\305\233ciom jednakoweju.dziela
pr\304\231dko\305\233ci,

wobec
ezegor\303\263wn.o\305\233\304\207 czasu,a nie r\303\263wno\305\233\304\207 przebie\305\274onej przestnzeni
obrotowy ich ruch .cechuje.Na tern to

wi\304\231c opiera sj\304\231
.zasada

tmniemania, jakoby...ziemia'
by\305\202a cz\304\231\305\233ci\304\205 sfery niebieskiej/i mia\305\202a

tak\304\205 sam\304\205 posta\304\207
i ruch, a

b\037d\304\205c najbli\305\273&z\304\205
\305\233.rodka

najmniej mia\305\202aby si\304\231 porusza\304\207. A
wi\304\231c

\037 sama ,ziemia, ponie-
wa\305\274 jest bry\305\202\304\205 kulist\304\205, obraca\305\202a'by si\304\231 wed\305\202ug podobnych
obwod\303\263w

k\303\263\305\202, jakkolwiek mniejszych od k\303\263\305\202 ;na niebie, co
jednak jest fa\305\202szem -od \305\233wi.at\305\202a wjdocznjejszym.Wynjka\305\202oby

bowiem
st\304\205d,

\305\274e wjednemmiejseuna ziemj
by\305\202oby

r;awsze
po\305\202udnie, a na irmem zn\303\263w zaw,sze

p\303\263\305\202noc,
\305\274e wsch\303\263d i za-

ch\303\263d s\305\202o\305\204ca nie
m\303\263g\305\202by

codziennie
si\304\231 zdaJ'!za\304\207, gdy\305\274 istnia\305\202by

jeden wsp\303\263lny i
nieod\305\202\304\205cz.ny

ruch taik
ca\305\202o\305\233ci, jako i jej cz\304\231\305\233ci.

Atoli omawianej tu r\303\263\305\274no\305\233cj zachowywania si\304\231,
inna zaiste

jest przyczyna, ta mianowicie, \305\274e te cia\305\202a niebieskie,kt\303\263re

s\304\205
na JIUliejszych okr\304\231gach, poruszaj\304\205 si\304\231 pr\304\231dzej, ani\305\274eli te,

\037\303\263rc wi\304\231ksze obwody zakre\305\233laj\304\205.
I tak.Saturn, najodleglejsza

z wszystkich gwiazd b\305\202\304\231dnych,
w 30-tu latach obieg sw\303\263j

odbywa, a
ksi\304\231\305\274yc, b\304\231d\304\205.cy niew\304\205tpliwie najblI\305\274szym ziemi,

w jednym miesi\304\205cu drog\304\231 ,swoj\304\205 ko\305\204ozy. wreszcieziemi na-
le\305\274a\305\202oby przyzna\304\207 ca\305\202y

obr\303\263t
ju\305\274

w pJ'!zeci\304\205gu jednej doby.
Pozostaje wi\304\231c

ta\305\274 sama () dziennym obrocie
w\304\205tpliwo\305\233\304\207,)

...) \037)))
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wQbecQ\037egQ p,Qtrzeba nam jeszcze ustali\304\207
po\305\202Q\305\274enie

ziemi
w przestrzeni,nie dQ\305\232\304\206 jeszczepewne tak\305\274e i po. tem. co.

si\304\231

wy\305\274ej pQwiedzia\305\202Q. N.ic bQwiem innego. nie wynika z Qwych

,wywod\303\263w, jak tylko. \305\274e wieLkQ\305\233\304\207 nieba jest nieQgraniczon\304\205

w por\303\263wnaniu do.ziemi. Jak za\305\233 daleko.mQ\305\274e
si\304\231 rozci\304\205ga\304\207

ten be.zmiar przestl'ze.ni,t\037Q
wcale nie wiemy.)

ROZDZIA\305\201 VII)

Pr=yc=YIIY IIllliemallia sfaro::ytllych, \037e =iemia jest
lIicruclwma 111 po.\037rodkll \305\233wiata

StarQ\305\274ytnj filQzowie usi\305\202owali niekt\303\263remi dowooami
uzasadni\304\207, \305\274e ziemiaznajdujesi\304\231

w PQ\305\233rQdku \305\233wi-ata:
ci\304\231\305\274kQ\305\232\304\206

i lekkQ\305\233\304\207 cia\305\202 naznaczaj\304\205c jako. g\305\202\303\263wn\304\205 tego. przy,czyn\304\231
u.

Ziemia, pQwiadaj\304\205, jest bowiem
najci\304\231\305\274szpn

\305\274ywiQ\305\202em,
do.

niej wi\304\231c 'wszystkie ci\304\231\305\274kie
cia\305\202a spadaj\304\205 ido.samego.jej \305\233ro.d-

ka 7..mierzaj\304\205. A \305\274e jest kulLst\304\205, wi\304\231c
cia\305\202a

ci\304\231\305\274kie
z przyrQdy

swej ze wszystkich stron
d\304\205\305\274\304\205ce

do. jej ,po.wierzchniw pro.-
sto.pad\305\202ych kierunkach, gdyby na jej Po.wierzchnisi\304\231

nie
zatrzyma\305\202y, spad\305\202yby a\305\274 do. jej \305\233ro.dka, lca\305\274da bQwiem linja

pl'Osta.prosto.pad\305\202a do. p\305\202aszczyzny stycznej z
kul\304\205 ziemsk\304\205,

do. \305\233l'Oclka jej ,zmierza.Zozegozd,ajesi\304\231
to. wynika\304\207, \305\274e da\305\202a

do. \305\233roo.ka
d\304\205\305\274\304\205ce

w \305\233rQdku
SPQcz\304\205\304\207 PQwjnny. Tl'mbardziej

zatem ca\305\202a ziemiasPQczniew \305\233rQdku i wszystkie cia\305\202a do.niej
d\304\205\305\274\304\205ce

ku sQbie
\305\233ci\304\205gaj\304\205c, w\305\202asnym ci\304\231\305\274arem PQzo.stanienie-

wzruszon\304\205. To.samo. staraj\304\205 si\304\231
udowooni\304\207 na zasadzjeruchu

i jego.istQty. ArystQteles m\303\263wi, \305\274e ruch jednego.,j pojedynczego.
da\305\202a musi

by\304\207 niez\305\202o.\305\274Qny.
Z

po\305\233r\303\263d
takich ruch\303\263w jedenjest

prQstokre\305\233lny, a inny kQ\305\202QWY,
z Po.mi\037dzy za\305\233 rprQstQkre\305\233lnych

jeden do.
g\303\263ry,

a drugi na d\303\263\305\202. Dlatego.wSoze.tki ruch nie z\305\202Q-

\305\274ony
mo\305\274e

by\304\207
albo.do. \305\233rQd,ka, to. jest na

d\303\263\305\202,
albo.od \305\233rocLka,

to. jest do.
g\303\263ry,

albo. wreszciedoko.\305\202a \305\233rodka, a wtedy jest
kQ\305\202Qwym. Ziemi tylko. i wo.dziepr,zys,toi. jako. cia\305\202o.m

ci\304\231\305\274kim,)

11
Staro\305\274ytni filozofowie, kt\303\263rych astrc\305\202lOmicznQ doktrync: poddaje tu

Kopernik dosadnej krytyce. to Arystoteles. a w og\303\263le perypatetycy.

5*)
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na d\303\263\305\202 opoada\304\207, to jest d\304\205\305\274y\304\207

do \305\233rodka, .natomiast \037O'WietI1zu

i ogniowi, jako lekkim, wYlpada do
g\303\263ry

o,d ,\305\233rodka
!Si\304\231

WznD-
si\304\207. Wydaje si\304\231

to. rzecz\304\205 stosDwn\304\205, a\305\274eby tym CZI1:e.rem
\305\274y-

wjo\305\202Dm przyzna\304\207 ruch prDstDkre\305\2331ny. 'I1a.tDmiast cia\305\202Dm niebie-
skim ruchy po. drDgachokD\305\202owy,ch. Taok wyrzek\305\202 Arystoteles.
Gdyby wi\304\231c, m\303\263wi PtDlemeusz Aleksandryjski, lZiemia pDdle-
g,a\305\202a chDcia\305\274by dziennemu 'obrot\037wi, musI'a\305\202yby w\303\263wczas oka\037

za\304\207
si\304\231 nast\304\231pstwa przeciWil1e wy\305\274 wymIenionym. AlbDwiem

ruch obrotowy musia\305\202by by\304\207 .nadzWYClzaj pospieszmy, a chy-
\305\274o\305\233\304\207 jego.nies\305\202ychana, a\305\274eby ju\305\274

w pmeci\304\205,gu 24-echgod.zin
ziemia

mog\305\202a .ca\305\202kowIty obr\303\263t wykona\304\207. PonIewa\305\274 ,z'a\305\233 cia\305\202a,

gwa\305\202townym p\304\231dem ,pDrwane. oka,zuj\304\205 ,si\304\231
d.o skupienda rue-

zdDlne, a bardziej &kupione si\304\231 rozpraszaj\304\205. chy1ba \305\274e je jaka
si\305\202a skupIaj\304\205ca zespDli,przeto - m6wi .Ptolemeusz- rDZ-

pier.zch\305\202a ziemia
ju\305\274

oddaw,na .zhuI1zy\305\202aby samo.mebD (co jest
nader \305\233miesznem), a tern bardziej r\303\263\037ne istOoty na nIe\037 \305\274yj\304\205ce,

ora'zinne swobDdne'Przedmio,ty \305\274adn\304\205 miar\304\205
bez

ws.trz\304\205\305\233nie\305\204

nie mog\305\202yby pDiZostawa\304\207. Tak\305\274e i cia\305\202a
spada\037i\304\205ce

w kit'nmku

prostopad\305\202ym. podlegaj\304\205c tak znacznej'pr\304\231dko\305\233ci,
nie wraca- ;

\305\202yby ju\305\274 pDd piDIll na w\305\202a\305\233ciwe sohie mie\305\202sce. Wreszcie
chmury. onaJZ wszelkie inne w pDwietrzu zawieszDnecia\305\202a

musieliby\305\233my w ta'kim razIe widzie\304\207
pod\304\205\305\274.aj\304\205ce

Ilawszena
zach\303\263d.)

ROZDZIA\305\201 VIII)

Rozhi\303\263r powy\305\274szych dOlllod(jw.oraz ich ni('d('sfa[ec:lIo\305\233\304\207

Na podstawietych i podobnychjeszc'zeprzyczy.n tJwjer-

elz\304\205 12, \305\274e :ziemia w pD\305\233rod,ku \305\233wiata spDczywa,,nde
w\304\205tpi\304\205c

\305\274e tak jest w istDcie.Gdyby jednak kto. mniema\305\202, \305\274e ziemia
si\304\231 obraca, pDwie bez w\304\205tpienia, \305\274e ruch jest przyrDdzony.
a nie od zewn\304\231trznej ,przyczyny pDchDdz\304\205cy. Biegiodbywa-
j\304\205ce si\304\231 wed\305\202ug pr'zyrDdy spt'awIaj\304\205 skutkj pnzeoiwne tym,
kt\303\263re pDchDdz\304\205 od

,si\305\202y .zewn\304\231tnmej. Cia\305\202a bowiem, ma kt\303\263re

dzia\305\202a si\305\202a lub uderzenie, musz\304\205 si\304\231 lI\"ozpr6szy\304\207 i nie
mDg\304\205.

12Arystoteles i perypatetycy.)

--)))
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si\304\231 d\305\202ugo. ostae, cia\305\202aa;a\305\233 pr.zyr,od\304\205 wytworzone w dobrym
s\304\205

stanie i w najlepszym 'zes.polesi\304\231 utrzymuj\304\205. Napr\303\263\305\273llo

wi\304\231c
obawia si\304\231 Ptolemeusz, a\305\274eby

ziemia nie
roz:pr\303\263szy\305\202a

si\304\231
wraz z wszys\"Nfiemi na lIliej jeste&\037wami. !Skutkiem obrotu

wywo\305\202anego si\305\202\304\205 -przyrody, kt\303\263ra jest oalkiem r\303\263\305\274na .od
si\305\202y

sztucznej,albo te\305\274 od tej. ,kt\303\263ra pomys\305\202em ludzkim wytwo-

r.zy\304\207 si\304\231 daje.Leczczemu\305\274 'tego\037'aczej \037ue po,winll1iby\305\233my'pr-zy-

zna\304\207 \305\233wiatu, kt\303\263rego ruch musia\305\202by by\304\207 tyle .ra,zy pr\304\231dszy,

ile razy niebo jest wi\304\231.kBze od .ziemi'!
Czyli\305\274

dlalego niebo
jest tak ogromne, \305\274e je niezmierny .rozp\304\231d obrotu odrywa
od \305\233rodka i \305\274e w pI'zeciwnym razie musia\305\202oby run\304\205\304\207 gdyby

spoczywa\305\202o'! Zapcw,ne.gdyby slus2)n\304\205 by\305\202a
ta przyczy.na, roz-

miary nieb.ioswzrastalyby w niesko\305\204czonQ\305\233\304\207. bh wi\304\231kszym

bowiem rozp\304\231dem by\305\202oby
niebo porywane w dal do

g\303\263ry,

tern pr\304\231dszy by\305\202by ruch, a lo dla CQra.zto bardziej zwi\304\231ksza-

j\304\205cego si\304\231 okr\304\231gu. kt\303\263ry
w przeci\304\205gu 24-echgodzin musia\305\202by

by\304\207 przebje\305\274ony:
i naQdwr\303\263t, za w.zr06tem

pr\304\231dko\305\233ci po-
wi\304\231ks.zaIby si\304\231

bezmiar nieba. W ten spos\303\263b pr\304\231dko\305\233\304\207 poci\304\205-

ga\305\2023.by
za

sob\304\205 zwi\304\231kszanie si\304\231 drogi, a ta .znowu powi\304\231ksza-

\305\202aby .chy\305\274o\305\233\304\207
a\305\274 do niesko\305\204czono\305\233ci. Ot\303\263\305\274 wed\305\202ug tego. pe-

wnika fizyoznegQ:co.jest nieskQ\305\204czonem, nie mo\305\274e przemija\304\207,

ani te\305\274 w \305\274aden spos\303\263b si\304\231 porusza\304\207, niebo musi
by\304\207

nieru-
chomcm.Leoz,.powiadaj\304\205, \305\274e zewn\304\205trz niebi.osniema cia\305\202a,

ani miejsca,ani
pr\303\263\037ni. zgo\305\202a nic.zeg.o,j dlategojest niem.o\305\274li-

wem, a\305\274eby
.niebo.mia\305\202o

dok\304\205d\305\233
odlecie\304\207? Wtedy jednak sta-

\305\202aby si\304\231, zaprawd\304\231, rzecz d.ziwna: \305\274e miooow'.iciecQ\305\233 dawa-
\305\202oby si\304\231 przez n i c powstrzymywa\304\207. Je\305\274eli jednak niebo.

b\304\231-

dzie bez kQ\305\204ca, a tylko wewn\304\205trz ogroo-iczonewkl\304\231s\305\202o.\305\233ci\304\205,

mQgloby .si\304\231
to. raczej s.prawdzi\304\207, \305\274e zewn\304\205LI'z nieba

ju\305\274
nic

si\304\231
nie znajduje.skoro w fi z Y s t tk o b\304\231dzie \037u\305\274

w Mom !la-
warte, i jakkolwiek wielk\304\205 zajmowaloby pr.zes.trze\305\204, niebo
PQz05talobyniewzruszonem.Najg\305\202\303\263wniejszym bowiem argu-
mentem, k,t\303\263rym usi\305\202uj\304\205

dow.od.zi\304\207 jakoby \305\233wiat mial granice,
jest ruch. Czyby za\305\233 \305\233wiat mia\305\202

by\304\207 ograniczony,czyli te\305\274

niesko\305\204czony, kwestj\304\231 t\304\231 poz<>stawmyroz.prawo.m fizjolo-
g\303\263w,

to.
uwa\305\274aj\304\205c

aa mecz .pewn\304\205, \305\274e ziemi-a otOCZQna ze-
wsz\304\205d punktanl-i wierzchoJkowerni, ograniczona jest po-)

-)))
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wierzchni\304\205 kulist\304\205. Dlaczego\305\274 wi\304\231c wahamy si\304\231 je&zCzeprzy-
zwoli\304\207 raczej na jej ruch

ju\305\274
z przyrody kszta\305\202towi jej od-

powiedni, ani\305\274eli utrzymywa\304\207, \305\274e
ca\305\202y

\305\233wiat
si\304\231 obraca, kt\303\263-

regogranic nie znamy, ani i,ch nawet zna\304\207 uie mo\305\274emy,

a raczej nie uZJllamy, \305\274e obr\303\263t dzienny ca\305\202ego nieba jest tylko
]>ozoil\"ny, natomiast .obr\303\263t ziemi .I'zeczywisty?Z\305\202udzenie jest
lu bow1Cm takie samo, {) jakiem wspomina Eneasz Wcrgi-
ljuszowy m\303\263wi\304\205c

18:

\302\273Odbijamy od poctu,a l\304\205dy
i miasta wstecz

pomykaj\304\205\302\253.

Albowiem na
p\305\202yn\304\205cym podczasciszyokr\304\231cie, wszystkie

przedmioty znajdu\037\304\205ce si\304\231 zewn\304\205trz widz\304\205 \305\274eglarze jakoby
cofaj\304\205ce si\304\231

na podobielIstwoowegoruchu, a sami natomiast
s\304\205dz\304\205,

\305\274e pozostaj\304\205 w spoczynku wraz ze wszystkiem co
maj\304\205

z
sob\304\205

na okr\304\231cie. Tak samo, zaprawd\304\231. dzieje si\304\231

z dziennym ruchem ziemi, z
kt\303\263rej p.atrz\304\205rc

:na Nebo wydaje
si\304\231, jakoby ca\305\202y

\305\233wiat
toozy\305\202 si\304\231

dooko\305\202a. C\303\263\305\274 znowu powiemy
o clunurach i ,o 1nllych cialach, jakkolwiek zawieszonych
w powietrzu, .fIaz

obni\305\274aj\304\205cych si\304\231,
to ,znowu do

g\303\263ry si\304\231
uno-

sz\304\205cych, je\305\274eli nie to, \305\274e niety1ko ziemia z
wod\304\205, jako z

\305\274y-

wlO\305\202em z
ni\304\205 spojonym, razem

si\304\231 obraca, ale \305\274e tak\305\274e nie
ma\305\202a

cz\304\231\305\233\304\207 po,wietrz,a i to wszystko co ,z
ziemi\304\205

ma jakikol-
wiek zwi\304\205zek. Dzieje si\304\231

za\305\233 to albo dlatego, \305\274e najbli\305\274sza

cz\304\231\305\233\304\207 ,powietrza b\304\231d\304\205c
zmieszanaz ziemnemi lub wodnemi

cz\304\231\305\233ciami, podlegatemu samemu co.i,ziemiaprawu przyrody,
lub mo\305\274e dlatego, \305\274e ruch 'powietrzajest nabyty od

samej\305\274e

zjemi, skutkiem stykania .si\304\231
z

ni\304\205 w\305\233r\303\263d nieustannego jej
obrotu. Naodwr\303\263t z .r\303\263wnem zdziwieniem

,powiadaj\304\205, \305\274e rnaj-

wy\305\274sza warstwa porwietl1za post\304\231puje .za ruchem .nieba,na
co wskazuj\304\205 owe nagle si\304\231 pojawiaj\304\205ce gwiaZJdy, mialllowicie
komety 1.,zwane u Grek\303\263w brrOdatemi (pogonjami),kt\303\263rych

miejs.cepows.tawanianawet naz.naczaj\304\205, a kt\303\263re podobniejak
inne ,gwiazdy wschodz\304\205 i zacho<1z\304\205. My g\303\223l1ll\304\205 t\304\231 krain\304\231 po-
wietrza dla znacznej jej odleg\305\202{)\305\233ci

od ziemi, mo\305\274emy uwa-)

I
l)

13Vergilius, Aeneis III, 72.1.
W\305\233r\303\263d il\303\263wnego dziela jest to jedyna o kometach wzmianka Ko-

penlika.)

\037) -)))
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\305\274a\304\207 za pozbawion\304\205 owego ruchu ziemskiego.Dlatego.po-
wdetrze najbli\305\274sze ziemi, wraz z cialami w niem zawieszo-
nemi, wydawa\304\207 si\304\231 b\304\231dzie spokojnem,chyba \305\274e wiatrem lub

innym jakim pop\304\231dem b\304\231dzie, jak si\304\231
to zdal1Za, w

t\304\231

lub

ow\304\205 stron\304\231 niepokojone.Czem\305\274e bowiem innem jest wiatr
w powielr,Zu, je\305\274eli

nie tern .samem czem
pr\304\205dy

w morzu?
Cia\305\202om za\305\233 spadaj\304\205cym i do

g\303\263ry si\304\231 wznosz\304\205cym nale\305\274y

przyzna\304\207 dwojaki ruch w por\303\263wnaniu ze \305\233wiatem, a na
w.szelki spos\303\263b z\305\202o\037ony

z prostegoi tl kolowego.Albowiem

gdy ciala wlasnym ci\304\231\305\274arem
uciskane,s\304\205 zwykle ziemskiemi,

niemas.z w\304\205tpliwo\305\233ci,
\305\274e

cz\304\231\305\233ci zachowui\304\205 t\304\231 sam\304\205
wlasno\305\233\304\207

coich calo\305\233\304\207. lnie inna mo\305\274e
by\304\207 przyczyna ,zjawisk wyst\304\231pu-

j\304\205.cych w tych cialach, kt\303\263cre ogndst\304\205 sil\304\205 bywaj\304\205 wyrzucane
do

g\303\263ry, gdy\305\274
i ogiellroznieconyna ziemi gl\303\263wnie jest pod-

sy,cany paliwem ziemskiem, a nawet ,sam plomie\305\204 uwa\305\274aj\304\205

za dym roz\305\274arzony. Jest za\305\233 wlasno\305\233ci\304\205 ognia rozszerzanie
cial nim pr\037e'llik.l1ionych, czegodokony,wa on z

tak\304\205 sil\304\205,
\305\274e

na \305\274aden spos\303\263b,
\305\274adnemi machinami niepodobnago wstrzy-

ma\304\207, a\305\274eby
nie !Zerwa\305\202 zapory i nie dokonal swojegodziela.

Buch za\305\233 wywo\305\202any si\305\202\304\205 ro,zpr\304\231\305\274aj\304\205c\304\205
ma kierunek od \305\233rodka

ku obwodo,wi, st\304\205d ,te\305\274, gdy jaki materja\305\202 ziemski zostanieza-
palony, wznosi si\304\231

od \305\233rodka do
g\303\263ry.

Tak wi\304\231c, jak m\303\263wi\304\205,

ruch pojedynczegoda\305\202a jest pojedynczy (co sprawdza si\304\231

zw\305\202aszcza na ko\305\202owym), dop\303\263ki cialo niezlo\305\274one pozostaje
W przyrodzonemswojemmiejscui trwa w swojej jedno\305\233ci,

miejscowy za\305\233 ruch nie inny jak ko\305\202owym by\304\207 mo\305\274e, ten
bowiem, trwaj\304\205c sam w sobie,podobny jest jakoby do spo-
czynku. Ruch z.a\305\233 prostokre\305\233lny przYiSluguje tym cia\305\202om,

kt\303\263re z przyrodzonegoswojegomiejsca zosta\305\202y wyp\304\205mi\304\231te,

albo jakimkolwiek sposobem.na zeWlll\304\205tm niego si\304\231 !Znalaz\305\202y.

Nic za\305\233 pom\304\205d.kowi, calo\305\233ci i uk\305\202adowi \305\233wiata tyle si\304\231
nie

sprzeciwia,jak znajdowanie si\304\231
na zewn\304\205trz swojegomiej-

sca.Ruch
wi\304\231c pro.stokre\305\233liny pmysluguje jedynie cia\305\202om

znajduj\304\205cym si\304\231
w stanie niew\305\202a\305\233ciwym, a przyrod\304\205 swoj\304\205

niedoskoM\305\202ym, gdy oddzielaj\304\205 si\304\231
od swojej ca\305\202o\305\233ci i prze-

staj\304\205
z

ni\304\205 tworzy\304\207 jedno\305\233\304\207. Nadto, ciala do
g\303\263ry si\304\231

uno-
sz\304\205ce,

albo te\305\274 na d\303\263\305\202 opadaj\304\205ce, bez ruchu ko\305\202owego,
nie)))
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odb)IWaj\304\205 ruchu pojedynczego\" jednostajnego,i -r\303\263wnego, gdy\305\274

lekkQ\305\233ci\304\205 SWQj\304\205, albo, p\304\231dem sWQjegQ ci\304\231\305\274aru .nie
IIIlQg\304\205 si\304\231

mial'kQ'Wa\304\207. CQkolwiekbQwiem spada, z
pocz\304\205tku wQlnyruch odbywa, a zwi\304\231ksza chy\305\274o\305\233\304\207 PQ.dcz.a,g spadania16.Prze-

ciwnie za\305\233
ogie\305\204 .ziemski (d.DIIlegQ bQwiem.nie widzimy) unie-

siQny w
g\303\263r\304\231

slabnie niebawem .w tern swojem wznQsiZeniu
si\304\231, jakQby !Skutkiem

ust\304\205pienia 'przy.czyny nadaj\304\205cej chy\305\274Q\305\232\304\206

ziems.ki.ej materji: NatQmiast
kQ\305\201owy ['uch .odbywa si\304\231 zaWSiZe

jednako\" jest b.owiem Illast\304\231pstwem memtaj\304\205cej przyczyny,
PQdczasgdy :P.owy\305\274sze cia\305\202a, wraz z za.nikiem

sWQ\037ej pr\304\231dko-

\305\233ci, dQsi\304\231gn\304\205wszy w\305\202a\305\233ciwego, miejsca,przestaj\304\205 by\304\207 ci\304\231\305\274-

kiemi, a
wiZgl\304\231<Lnie lekkiemi, a wtedy ruch .ich ustaje. SkQrQ

W1.i\304\231c il'uch
kQ\305\202Qwy ;przy,s\305\202uguje Wiszy,st:kiim w,Qg\303\263le da\305\202Qm,

prQSitQlirujny .za\305\233 tylko, niekt\303\263iI'ym, mo\305\274naby powiedzie\304\207, \305\274e

stQsunek
poj\304\231\304\207 prostego,ruchu do, kQlowegQjest .taki 6.am

jak 1I1p. poj\304\231\304\207 konia i \037wierz\304\231cia. JakQ\305\273 i ,to\" \305\274e ArystQteles
ruchu

niezlQ\305\274QnegQ wyr\303\263\305\274nia\305\202 triZY ro,dzaje,a mianQwicie:
.od \305\233rQdka, ku \305\233rodkowi.i doQko\305\202a \305\233rQdka, b\304\231dziemy PQjmQ-wali tylko, .w taki spos\303\263b, jak na

przyk\305\202ad .odr\303\263\305\274niamy linj\304\231,

pUJIJ.k.t i powierzchni\304\231, chQcia\305\274 jedno, bez dr:ugieg,Q lilie mQ\305\274e

iSlmie\304\207, a \305\274adne z nkh bez
po\037\304\231cia

ciala nie mo\305\274e
si\304\231

.osta\304\207.
Przy\305\202\304\205cza si\304\231

do, tego, ,tak\305\274e i ta
-QkQliczIl1O\305\232\304\207,

\305\274e stan
nieruchomQ\305\233ci bywa uwa\305\274any za dos.tQdniejszy i

\305\233wi\304\231ts.zy,

ani\305\274eli stan zmieDlIlQ\305\233ci d. niestatecznQ\305\233ci, \305\274e
wi\304\231c

ten .ostatni
dlatego, bardziej l1Jiemi ani\305\274eli' \305\233wiatu przy.s1.Qi. DQrzuc\304\231 to
jeszcze,\305\274e

by\305\202oby do\305\233\304\207 niedOO1Zeczne.m pl1Zy\037nawai: .ruch cia\305\202u

ogarniaj\304\205cemu czyli mieszcz\304\205cemu, a nie raczej .ogarniQnemui pomieszczonemu,jakiem jest ziemia. Wreszcie jest widQ-
cznem,o\305\274e gwiatldy b\305\202\304\231dne

raz
zbli\305\274aj\304\205 si\304\231

do, \\Ziemi, a drugiraz ,.od niej si\304\231 oddalaj\304\205, tak
wi\304\231c ruch jednego,cia\305\202a

by\305\202byruchem dokola \305\233rQdka, .za
.kt\303\263ry chc\304\205

mie\304\207 \305\233rOld.ek ziemi, oraz
ruchem .od \305\233rQdka i \\Znowu ku \305\233rodkowi. Zatem .puch dokQ\305\202a

\305\233rodka
nale\305\274y bra\304\207 w Qg\303\263lniejszem .znaczeniui wystarczy,

je\305\274e1i ka\305\274dy ruch zoo.tanie odniestiony do, swojegow\305\202aSll1egQ)

l
l)

111
Najwcze\305\233niejsze. o Ue wiemy, jasne sformu\305\202owanie ruchu jednostaj-nie przyspieszonego. zbadanego w

szczeg\303\263\305\202ach dopiero w sto lat
p\303\263\305\272niej przez

Galileusza.)

-)))
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\305\233radka. Z tego. wszystkiego. wyci\304\205gniesz sam ten wniosek, \305\274e

prawdopodobniejsz\304\205 jest ruchamo\305\233\304\207 ziemi, ani\305\274eli jej SPo.-
czynek.zw\305\202aszcza -codo.dziennegojej o.ba'()tu, jako.ziemi naj-
w\305\202a\305\233ciwszego..)

HOZDZIAL IX)

Czy mo\305\274llaby
ziemi

przyzna\304\207 wi\304\231cej mc!l\303\263w, tudzie\305\274

o \305\233rodku \305\233wiata

P,oniewa\305\274
wi\304\231c

nk nie sprzeciwiaSii\304\231
umlaniu ruchQ-

mo\305\233ci ziemi, .s\304\205dz\304\231.
\305\274e

nale\305\274a\305\202oby
teraz dQchod,zi\304\207, czy te\305\274 nie

PQdlegaona mo\305\274e innym jesz-czeruchQm, tak, a\305\274eby mQg\305\202a

11Y\304\206
uwa\305\274ana za

jedn\304\205
z gwiazd b\305\202\304\231dnych.

\305\273e ziemi.aRlie jest
\305\233rodkiem wszys,udch obr.ot\303\263w, \305\233wiadozy () tem Po.zornienie-
jednostajny ruch planet, tudzie\305\274 mndenne i.ch

odleg\305\202o.\305\233ci
od

zicmi, kt\303\263rych na kuli
wsp\303\263\305\202\305\233rQdkowej

z
ziemi\304\205 wyo.brazi\304\207

sobieniepodobna. Skoro.
wi\304\231c

kitka znajduje si\304\231 \305\233rodk\303\263w,

zatem Q \305\233rQdlm samego.\305\233wiata nie bezpodstawniem\303\263g\305\202by
kLo\305\233

pow\304\205tpiewa\304\207, czy nim jest \305\233ro.dek
ci\304\231\305\274ko\305\233ci ziemskiiej, czyli

Le\305\274 mD\305\274e jaki inny. Co.do.mnie, to.
s\304\205dz\304\231,

\305\274e
ci\304\231\305\274kQ\305\232\304\206

nie jest
niczem innem, jak tylko. pewluym pop\304\231dem pll1ZyrodzOll1ym,

nadanym cz\304\205stkom cia\305\202 od
Bo\305\274ej Opatrzno.\305\233ci, splrawozyni

wszys.tkiego., a\305\274eby
one

si\304\231 jednoa.y\305\202y i ca\305\202o\305\233\304\207 stwarza\305\202y \305\202\304\205-

cz\304\205c si\304\231
fi.

So.b\304\205
.w postaci.kulistej 18.Jest rzecz\304\205 prawdQPQ-

dobn\304\205, \305\274e tak\305\274e
s\305\202Q\305\204ce, ksi\304\231\305\274y,c

i pazQsta\305\202e gwiazdy b\305\202\304\231dne

obdarzone
s\304\205 tak\304\205 sam\304\205 w\305\202aSlIlo\305\233ci\304\205, a\305\274eby

za jej spraw\304\205

uti\"zyma\305\202y si\304\231
w widDcznej swej kulistD\305\232ci, pomimo. \305\274e na

rM,ny .spos\303\263b obiegi iSwe wyko.nywaj\304\205. Je\305\274eli
wi\304\231c

!Ziemia

innym jeszcze.ruchom -pDdlega,jak naprzyk\305\202ad dokQ\305\202a Aro.dk-a.
to. od\305\274wierciedl\304\205 si\304\231

one ilonioczJlie w innych cia\305\202ach PQza
ni\304\205 sj\304\231 znajduj\304\205cych, a miam.owicie w do.rocznym obiegu
s\305\202o.\305\204ca. Jako\305\274, je\305\274eli

z a m i a s t ro.czneg.Qruchu s\305\202Q\305\204ca przyj-)

16Zdanie to, oraz nast\304\231pne, zawIera najwcze\305\233niejsze. u\305\233wiadomione

jut w zupe\305\202no\305\233ci wyobraienie o istocIe og\303\263lnego przycillgania materji, czyli

grawitacji. Na waino\305\233\304\207 tego miejsca w dziele Kopernika zwr\303\263cll nasamprz\303\263d

uwag\304\231
Aleksander Humboldt (Kosmos, II, Stuttgart 1847. atr. 347-348.

oraz 500).)
\\)))
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miemy taki sam ruch ziemi, a s\305\202Q\305\204ce
b\304\231dziemy uwa\305\274ali

za nieruchome. w\303\263wczas wsch6d i zach\303\263d znak\303\263w Zwie-
r.zy\305\204ca, oraz gwiazd sta\305\202ych, staj\304\205cych si\304\231

raz po.rannemi,
drugi raz wieczQrnemi,w taki sam

sPQs\303\263b nam
si\304\231 przed-

stawi\304\205 j.ak w pnzypusz,czeniu ruchomOo\305\233ci s\305\202Q\305\204ca. Oka\305\274e
si\304\231

r\303\263wnie\305\274, \305\274e zatrzymywania si\304\231 gwiazd b\305\202\304\231dnyoh. jakQte\305\274

ich ruchy, czy to. wprQst, czy te\305\274 wste,czne,nie Qd nich 'PQ_
chQdz\304\205, ale \305\274e

s\304\205
zludzeniem powstalem wskutek

kr\304\205\305\274enia

samej\305\274e ztiemi. Wreszcie s\305\202Q\305\204ce
b\304\231dzjemy uwa\305\274ali jako. zaj-

muj\304\205ce sarn \305\233rQdek \305\233wiata. O wS1zystkiem tern PQuczanas
prawo. kQlejnQ\305\233ci, wedlug kt\303\263rej

cia\305\202a niebjeskie'Po. sQbie
nast\304\231puj\304\205,

oraz harmQnja ca\305\202ego \305\233wiata, byleby\305\233my na ta
piLnie uwag\304\231 zwr\303\263eiIi.)

ROZDZIA\305\201 X)

Kolejno\305\233\304\207
cialniebieskic],11

Nie przypuszczami\305\274by
k.tQ

w\304\205tpi\305\202,
\305\274e niebo.gwiazd sta-

\305\202ych jest najwy\305\274szem z PQmi\304\231dzy wszystkich rzeczywidzial-
nych. Dawni filozQfQwie chcieli

upQrz\304\205dkQwa\304\207 g'wiazdy b\305\202\304\231-dne wedlug wielkOo\305\233ci ich obieg\303\263w, Qpieraj\304\205c si\304\231
lI1a tej zasa-

dzie, \305\274e przy r\303\263wnej pr\304\231dkQ\305\233ci
ciala Qdleglejszezdaj\304\205 si\304\231

W.oI-
niej kr\304\205\305\274y\304\207,

co.uzasadnia \037uklides w swojejOptycelS.Mnie-
mali Qni, \305\274e

ksi\304\231\305\274y,c dlatego.w najkr\303\263tszym czalsie
drQg\304\231 SWQd\304\205

.odbywa, i\305\274

bl;d\304\205c .naj.bli\305\274szym ziemi, najkr\303\263tsz\304\205 drQg\304\231 .Qbiega,
\305\274e Satum PQwinien by\304\207 najQdleglejsz\304\205 planet\304\205, gdy\305\274 naj-
d\305\202u\305\274szego. PQtrzebujeeza,su do. przebycia d\305\202'.ogi najd\305\202u\305\274szej.

Poni\305\274ej Saturna umieszozaliplanet\304\231 JQwisza,P.onim Marsa.
Co.

si\304\231
za\305\233 tyczy ,planet Wenus i Merkurego., to. r\303\263\305\274ne w tym

wzgl\304\231dz.ie napotykamy mniemania ,co.
st\304\205d PQsz\305\202o, \305\274e te dwie

planety nje Qddalaj\304\205 sj\304\231
na wszystkie st!fony od

s\305\202o\305\204ca, jak
to.

si\304\231
zdarna u tamtych. Dlatego.jedni umieszczaj\304\205 je PQnad)

t
I)

,)

17 Jest to \303\223W
s\305\202ynny rozdzia\305\202 tO-ty ksi\304\231gi I-szej nie\305\233miertelnego dzie\305\202a,

w
kt\303\263rym zwi\304\231\305\272le przedstawiona jest ca\305\202o\305\233\304\207 wielkiego odkrycia.

18 Euklides. znakomity matematyk grecki, ty\305\202 i dzia\305\202a\305\202 w Aleksandrjiza czas\303\263w kr\303\263la Ptolemeusza Sotera. na prze\305\202omie IV-go i III-go wieku
przed naszq erq.)

--)))
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s\305\202o\305\204cem, jak Timaios, ucze\305\204 Platona, drudzy pod niem, jak
Ptolemeusz i znaczna ilo\305\233\304\207 p\303\263\305\272niejszych. Alpetragius

1U kla-
d7,ie planet\304\231

Wenus powy\305\274ej s\305\202oMa, a Merkurego ;poni\305\274ej.
Tak

wi\304\231c ci, kt6r.zy id\304\205
'Za ,zdaniem Platona, s\304\205dz\304\205,

\305\274e wszystJcie

gwiazdy b\305\202\304\231dne, jako cia\305\202a ciemne, po\305\202y,skuj\304\205c
\305\233wiat\305\202em po-

chodz\304\205cem
od s\305\2010l1ca, gdyby ,przechodzi\305\202y poni\305\274ej s\305\202o\305\204ca,

podozasma\305\202eg,o ode\305\204 odchyleniamusia\305\202yby wygl\304\205da\304\207
do po-

\305\202owy
lub conaj.mni\037 w cz\304\231\305\233ci pr'Zy\304\207mione. gdy\305\274 otrzymane

\305\233wiat\305\202o odbija\305\202yby 'r\305\202rawie
do

g\303\263ry,
to jest ku s\305\202o\305\204cu. jak to

wid1Jimy podczas.nowiu, lub w k.o\305\204cu ostatniejkwadry ksi\304\231-

\305\274yca.
Powiadaj\304\205 tak\305\274e, \305\274e planety te znalaz\305\202szy si\304\231 naprze-

ciw s\305\202o\305\204ca musia\305\202yby jeg.o\305\233wiat\305\202o przys\305\202ania\304\207
w miar\304\231 swo-

jej wielko\305\233ci, a \305\274e tego nigdy nie doot!I\"ze\305\274ono, wnosz\304\205, i\305\274

\305\274adn\304\205 miar\304\205
nie

mog\304\205 kr\304\205\305\274y\304\207 poni\305\274ej
s\305\202o\305\204ca. Natomiast ci

znowu, kt\303\263l1ZY plane.ty Wenus i Merkuregoumieszczaj\304\205 po-
ni\305\274ej

s\305\202o\305\204ca, uzasadIlliaj\304\205 to
rozleg\305\202o\305\233ci\304\205 przestrzeni, znajdu-

j\304\205cej si\304\231 ,pomi\304\231dzy
s\305\202o\305\204cem a ksi\304\231\305\274ycem.

Znale\305\272li bowiem, \305\274e

najwi\304\231ksza odleg\305\202o\305\233\304\207 ksi\304\231\305\274yca
od ziemi, wynosz\304\205ca

641/8 pro-
mieni ,ziemskich, mie\305\233ci

si\304\231
blizko 18il\"azy w

najkr\303\263\305\201szej
od-

leg\305\202o\305\233ci
s\305\202o\305\204ca od Zliemi, .kt\303\263ra ,zawiera1160takich pmmieni,

za\305\233
odlegto\305\233\304\207 pomi\304\231dzy s\305\202o\305\204cem a

ksi\304\231\305\274ycem wYiIWsi 1096

pmmieni ziemskich.'A\305\274eby
zatem tak wielka przestrze\305\204

lIlie

pozosta\305\202a pr\303\263\305\274n\304\205,
z wielko\305\233ci promieni dr\303\263g (pod\305\202ug kt\303\263rych

wnosz\304\205 oichwymiacrach) wysnuwaj\304\205 wniosek,\305\274e ilo\305\233ciowo da-

\305\202oby si\304\231 wszystko pogodzi\304\207 przyjmuj\304\205c, &jako ,ponad apogeum
ksi\304\231\305\274yca znajduje si\304\231 perigeum20 Merkurego, ponad niem

jego apogeum,ponad tern zn\303\263w ,perigeum Wenery, dalej jej
apogeum,a jeszczewy,\305\274ej perigeums\305\202o\305\204ca. Jako\305\274 na \305\233rednic\304\231

dmgi Merkurego podaj\304\205 prawie 1771/2 wspomniany,ch pro-
mieni, poczem ,pozosta\305\202y jeszoze odst\304\231p zajmo,wa\305\202aby droga
Wenery, rozleg\305\202a na 910 promieni ziemskich.Nie

uwa\305\274aj\304\205

oni obydw\303\263ch ty.ch planet za cia\305\202a ciemne,podobnedo ksi\304\231-)

10Al Bitrugl z Marokko (zIatynlzow. AlpetrtlSJius) astronom arabski

XII-go wieku. kt\303\263rego pismo p. t. Teorja fizyczna przet\305\202\303\263maczone
zostato

w XV w. przez \305\274yda portugalskiego Calo Calonymos na tacin\304\231.

20 Apogeum jest to najwi\304\231ksza. za\305\233 perigeum najmniejsza odlegto\305\233\304\207

ksi\304\231\305\274yca.
albo jakiej planety od ziemi.)

.)))
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\305\274yca,
lecz owszem za gwiazdy, kt\303\263re w\305\202asnem albo s\305\202one-

cznemnapojone\305\233wiat\305\202em
\305\233wiec\304\205

1dlatego ]WOiIllienioon s\305\202o\305\204ca

nie
p'r\037eszkada:aj\304\205, to za\305\233 \037est nader rzadkiem zdarzeniem,

a\305\274eby stan\304\231\305\202y
dok\305\202adnie naprzeciw s\305\202oilca, gdy\305\274 zwykle m3j\304\205

odmioon\304\205 od niego szeroko\305\233\304\207 21.Ponadto, obie te planety s\304\205

cia\305\202ami bardzo maIemi w por\303\263wnaniu do
s\305\202o\305\204ca, gdy\305\274

We-
nus, lubo wi\304\231ksza od Mel'lmrego,mo\305\274e

przys\305\202oni\304\207 ilaledwie
jedn\304\205 setn\304\205 cz\304\231\305\233\304\207 ta:rozy s\305\201onecznej, jak utrzymuje Albategni
fL Arakty 22, kt\303\263ry \305\233Tednjc\304\231

s\305\202o\305\204ca oceniad
esi\304\231\304\207 razy wi\304\231ksz\304\205

od
\305\233rednicy Wene,ry. Nie \305\202atwo

wi\304\231c byloby dos>trzec tak
male\305\204k\304\205 plam\304\231 w\305\233r\303\263d jaskrawegoblasku

s\305\202o\305\204ca, lubo Awer-roes28 w obja\305\233nieniach Ptolemeusza wspomiJl1a o jakjch\305\233

plamkach ciemnych, kt\303\263re mia\305\202 widzie\304\207, gdy uw.a\305\274a\305\202 kon-
junkcj\304\231

al
s\305\202o\305\204ca i MerkuregQ rachunkiem

naprz\303\263d zapowie-
dzian\304\205. W taki tQ

spos\303\263b dowod,z\304\205, jakoby obie te planety
odbywa\305\202y .swojebiegi poni\305\274ej dmgis.\305\202oneCiZ/llej.

o

\305\273e dOIw\303\263d .ten jest r\303\263wnie
s\305\202a:bym jak i ni('pewnym,

st\304\205d si\304\231 okazuje,i\305\274 kiedy najmniejsza.odleg\305\202o\305\233\304\207 ksi\304\231\305\274yca wy-nosi 38 promieni a;iemsldchpod\305\202ug Ptolemeusza,a wed\305\202ug

bezpieozniejlszegopomiaru (o czem
ni\305\274ej) wi\304\231cej

ni\305\274 52, nie
znamy jednak nic takiego,coby si\304\231 mog\305\202.o ZJl1ajdowa\304\207 w ta,k
wielkiej przestrzeni, .opr\303\263oz pOIwietrza, jaikote\305\274

- gdyby si\304\231to komu podobaJo- \305\274ywio\305\202u, zwalnego ogniowym. Nadto, \305\233re-

dnica drogi planety Wenus, po kt\303\263rej .ona,z obydw\303\263oh stron)

21
Szeroko\305\233\304\207 (uranograficzna) pewnej gwiazdy jest to \305\202uk ko\305\202a wiel-

kiego. mierz\304\205cy prostopad\305\202\304\205 odleg\305\202o\305\233\304\207 tego cia\305\202a niebieskiego od ekliptyki.2' Co do tej osobisto\305\233ci zob, przY\305\202,is na str. 42-l!iej.2S Ibn-Rosehd z Kordowy (zIatynizow. Averroes). s\305\202ynny lekarz i filo-
zof arabski XII-go wieku. komentator licznych pism Arystotelesa. O ciekawej
genezie tej - b\305\202\304\231dnej

- wiadomo\305\233ci u Kopernika, rozwiod\305\202em
si\304\231 szerzej

w przytoczonej tu
ju\305\274 kilkakro\304\207 ksi\304\205\305\274ce M. K..T.I, str. 89-98.Tam m. i. wy-

kaza\305\202em; \305\274e Kopernik mylnq t\304\231 wiadomo\305\233\304\207
zaczerpn\304\205\305\202 z traktatil AdlJersus

astrologiam dilJinatricem (Przeciwko astrologji wieszczbiarskiej). kt\303\263rej auto-
rem

by\305\202 s\305\202ynny humanista w\305\202oski Jan Picus Mirandulanus (t 1494).
2\305\202

Konjunkcj\304\205 (zl\304\205czenlem) zowi\304\205 astronomowie pozorne zbli\305\274enie
si\304\231

dw\303\263ch cia\305\202 niebieskich, np. ksi\304\231\305\274yca i
kt\303\263rej z planet. co

si\304\231
zdarza w\303\263wczas,

kiedy te dwa cia\305\202a (P i P'),a ziemia (Z) trzecia. znajd\304\205 si\304\231 prawie na jednej
linji prostej. w takim jednak porz\304\205dku p.p'.Z. Natomiast ustawienie

si\304\231 ich
w porz\304\205dku P, Z. P' zowie

si\304\231 oppozycj\304\205 (przeciwleg\305\202o\305\233ciV.)

,)
--)))
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s\305\202D\305\204ca, mniej wi\304\231cej
na 45 stopni si\304\231 Ddchyla, .musia\305\202aby by\304\207

,>ze\305\233\304\207 Talzy wi\304\231ksz\304\205.
,ani\305\274eli

Ddleg\305\202D\305\233\304\207
\305\233rDdka .ziemi Dd naj-

bli\305\274szego. punktu tej drDgi.jak t.o oka.\305\274erny na .miejscu w\305\202a-

\305\233ciwem. C\303\263\305\274 zatem, niechaj powiedz\304\205, majduje si\304\231
ViI' tej

ca\305\202ej prze.stnzeni, D tyle W1i\304\231k.saej
ni\305\274 ta, kt\303\263raby obj\304\231\305\202a

zie-
mj\304\231, pDwietrze,eter, ksI\304\231\305\274yc

i Merumrego, a nadto., kt6r\304\205hy

zajmDwa\305\202 Dgromny 6w Wen ery epicykll&, gdyby si\304\231
ta pr.ze-

stnze\305\204 mia\305\202a Dbraca\304\207 dokD\305\202a nieruchornej ziemi? R\303\263wnie\305\274

I to. rozumOowanie p,tolemeuS1za, \305\274e s\305\201a\305\204ce pawi'IlIOa Ddbywa\304\207

sw\303\263j
ruch pomi\304\231dzy planetami odchylaj\304\205cemi si\304\231 :na wszyst-

kie strony i nieodchylaj\304\205cemi si\304\231, jak ma\305\202a trafia da prze-
konania. wida\304\207 ju\305\274

'ltego..\305\274e przecie\305\274
zaraz sam

ksi\304\231\305\274yc,
od-

suwaj\304\205cy si\304\231
w

przer\303\263\305\274ne strony, a
b\305\202\304\231dna\305\233ci tego rozuma-

wania za\305\233wJadcza.
Jak\304\205\305\274 pnzyczyn\304\231 'przytacz\304\205 ci.kt\303\263rzy pla-

net\304\231
Wenus

k\305\202ad\304\205 :poni\305\274ej !S\305\202a\305\204ca,
a po niej Merkurego., alba

te\305\274 w inny Sipas\303\263b je porz\304\205dkuj\304\205.
\305\274e nie tworz\304\205 tylu\305\274

odd.ziel-
nych i Ddmiennych od !S\305\202o\305\204ca abieg\303\263w, jak inne planety,
gdyby tylko. zasada

pr\304\231d.kD\305\233ci
q po.wolna\305\233ci obieg\303\263w nie oba-

la\305\202a pa.r:z\304\205dku? Wypada\305\202oby wi\304\231c,
\305\274e albo. ziemia nie jest

\305\233rDdkiem, da Jd6regaby si\304\231
o.dnosila

kalejnD\305\233\304\207 planet tudzie\305\274

kr\304\231g6w,
albo. \305\274e brakuje podstawyich uporz\304\205dkDwania i nie

widzimy przyczy.ny, dla kt\303\263rej raczej SaturnOowi, a nie Ja-

I
wiszawi, lub kt\303\263rejkolwiek i'nnej planecie, mieliby\305\232imy wy\305\274-

sze naznacza\304\207 miejsce.Dlatego.s\304\205dz\304\231.
\305\274e nie nale\305\274y tego.

lekcewa\305\274y\304\207,
D czem Martianu.s Capella, autar Ency.klopedji,

araz niekt\303\263rzy inni
\305\202aci\305\204scy pisarzedobrzewiedzieliI'.Uwzy-

muj\304\205
'ani bDwiem, \305\274e obie planety Wenus i Merkury paru-)

1& Bardzo osobliwcgo ruchu planety Wenus nie potrafila staro\305\274ytna

astl\"Ollomja wyt\305\202\303\263maczy\304\207 inaczej, jak tylko przyjmujl!c istnienie ogromnego
epicyklo (zob. wy\305\274ej), dor\303\263wllywujl!cego swojemi rozmiarami prawie samemu

deferensowi tej planety, co
ju\305\274

samo przez si\304\231
musia\305\202o wydawa\304\207 si\304\231

ma\305\202o

1'1':lwdopodobllem. Spostrze\0371 Kop!'rllik t\304\231 ,pi\304\231t\304\231 AchillesowI!' geocentry-

cznego uk\305\202adu i wyzyskal po mistrzowsku
t\304\231

mo\305\274e naJsl:ibszlj jego stron\304\231,

a\305\274eby
wreszcie ca\305\202l! dziwacznI! plecionk\304\231 k\303\263\305\202 tego uk\305\202adu w niwecz roztrl!ci\304\207.

26 Martianus Felix Capella, prokonsul rzymski V-go wieku po Chryst.,
8ulor kilku pism, a m. i. traktatu pod osobliwym tytulem: O zaAlu/Jinach

\"'ilolonji z Merkurym. w
kt\303\263rym znajduj\304\205 si\304\231

r\303\223\305\273ne ciekawe i wa\305\274ne wiado-

mo\305\233ci do historji wiedzy.)

.)))
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szaj\304\205 si\304\231
doko\305\202a s\305\202,o\305\204ca w po\305\233rodku b\304\231d\304\205cego

1
s\304\205dz\304\205,

\305\274e

skutkiem tego o tyle tylko odchylaj\304\205 si\304\231
one od niego, na

ile zezwala
wypuk\305\202o\305\233\304\207

ich
kr\304\231g\303\263w,

nie obiegaj\304\205 bowiem
doko\305\202a ziemi.jak inne, \302\273gdy\305\274

ich absydy s\304\205
odwr\303\263cone\302\253. C\303\263\305\274

innego ma\037\304\205 przez to n3.
my\305\233li, je\305\274eli nie to, \305\274e s\305\202o\305\204ce jest

\305\233rodkiem .ich
dr\303\263g?

A taJi w i,stocie,droga Mer,kurego b\304\231dzie

otoczona
drog\304\205 Wenery, ,kt\303\263ra ma

by\304\207 p.rzesz\305\202o dwa razy
wi\304\231ksz\304\205,

a w\303\263wcz-as zajmie w przestrzeni miejscesobieod-
powiednie.Ot\303\263\305\274, ktoby wzi\304\205wszy st\304\205d pochop,tak\305\274e planety
Satuma, Jowisza i Marsa odni\303\263s\305\202 do tego samego \305\233rodka,

byleby tylko przyj\304\205\305\202
ich drogi tak wielkie.i\305\274by drog\304\231

ziem-
sk\304\205 wewn\304\205trz obj\304\231\305\202y

i
okr\304\205\305\274y\305\202y,

nie
zb\305\202\304\205dzi\305\202by,

o czempriZe-
konywa zasada tablic ruchu tych planet. Wiadomo bowiem,
\305\274e planety w\303\263wczas

s\304\205 na\037bli\305\271isze ziemi, gdy wschodz\304\205 z wie-
czora, to jest gdy s\304\205

w ,pl1zeciwleg\305\202o\305\233ci .zes\305\202o\305\204cem: wtenczas
ziemia znajduje si\304\231 pomi\304\231dzy niemi a

,s\305\202o\305\204cem; najodleglej-
sze za\305\233

s\304\205
od ziemi.kiedy zachodz\304\205 z wieczorai poza s\305\202o\305\204ce

sj\304\231 kryj\304\205,
to jest kiedy s\305\202o\305\204ce mamy pomi\304\231dzy niemi a zie- t

mi\304\205.
To dostatecwie\305\233wiadczy, \305\274e \305\233rodkiem ich ruch\303\263w jest I

raczej sloiJce,do kt\303\263rego ,tak\305\274e i obiegiWenery, 1akote\305\274 Mer-
]m.regosi\304\231 odnosz\304\205. Ale

odrui\303\263s\305\202Sizy drogi tych planet do je-
dynego \305\233rodka, w pozos.ta\305\202ej przestnzeni,pomi\304\231dzy wypuk\305\202o-

\305\233ci\304\205 drogi Wenery, a
wkl\037s\305\202o\305\233ci\304\205 drogi Marsa, nale\305\274y umie-

\305\233ci\304\207

kr\304\205g czyli sfer\304\231
z niemi

w\037\303\263\305\202\305\233rodkow\304\205, kt\303\263raby obej-
mowa\305\202a

ziemi\304\231, wraz ,z towarzysz\304\205cym jej \305\202\\is.i\304\231\305\274ycem
i ze

wszystkjem co
si\304\231 tylko pod \305\233wiatem

ksi\304\231\305\274ycowym .znajduje.
\305\274adn\304\205

bowiem
miar\304\205

nic mo\305\274emy ksi\304\231\305\274yca od\305\202\304\205cza\304\207
od ziemi,

kt\303\263ry niew\304\205tpliwie jest jej najhli\305\274Sizym, oSiobliwie gdy w tej
pr,zestrzeIJJi do\305\233\304\207 odpowiedniei przestronne dla niego znaj-
dujemy miejsce.To te\305\274 nie wahamy si\304\231 ,twierdzi\304\207, \305\274e ca\305\202a

ta pnzestrze\305\204, kt\303\263r\304\205 ksi\304\231\305\274yc obwodzi, oraz i \305\233rodek ziemi,
pro:ebiegaj\304\205 w jednym roku

ow\304\205 wielk\304\205 drog\304\231 po\305\233r\303\263d
in-

nych ,planet, doko\305\202a s\305\202o\305\204ca jako \305\233:rodka \305\233wiata. Wobectego,
\305\274e ,s\305\202o\305\204ce jest njeruchomem, wszelkd ruch w .niem dostrze-
galllY jest tylko Ipozorny i daje si\304\231 wyt\305\202umalczy\304\207 rzcozywistym
ruchem zjemi. \305\233wiat jest lak ogromny, \305\274e chocia\305\274 owa od-
leg\305\202o\305\233\304\207

,ziemi od s\305\202o\305\204ca w por\303\263wnaniu dl() wielko\305\233ci
dr\303\263g)

110....-)))
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innych planet ma stoollnek widoczny, jednak\305\274e, po;r\303\263wnana

z r,ozmiarami sfery gwiazd .sta\305\202ych, wydaje si\304\231 z!1Jikom\304\205, na
co \305\202atwiej, jak s\304\205dz\304\231.

mo\305\274na
si\304\231 zgodzi\304\207. ani\305\274eli zatrudnia\304\207

umys\305\202 niesko\305\204czon\304\205 prawie mnogo\305\233ci\304\205 sfer, co te\305\274 w\305\202a\305\233nie

zmuszeni
s\304\205 czynd\304\207 ci,kt\303\263rzy ziemi\304\231 w po\305\233rodku \305\233wiata osa-

dzili. Atoli najw\305\202a\305\233ciwiej jest post\304\231powa\304\207
za wslmz\303\263wkami

pr,zezornejprzyrody, k,t6ra jak iI1ajbard\037iej unika\305\202a wytwa-
rzania wszystkiego, cokolwiek

by\305\202oby zhytecmem albobezu\305\274y-

tecznem, a natomiast oz\304\231stokro\304\207 jednej i tej samej rzeczy
dozwala\305\202a

spe\305\202nia\304\207
wielorakie czynno\305\233ci. Co ws,zystko, lubo

m()\305\274e
si\304\231

zdawa\304\207 trudnem i pra!Wi\037 niepoj\304\231tem, jako sprze-
ewe z mniemaniem wielu, w

ci\304\205gu jednak dalszym, pr.zy

pomocyBo\305\274ej, ja\305\233niejs.zem nad samo s\305\202o\305\204ce uczynimy, przy-
najmniej dla znawc\303\263w mauk matematycznych. Dlatego
zachowuj\304\205c to jako naczeln\304\205 zasad\304\231 (nikt bowiem stosowniej-
szejnie przytoczy), \305\274e rozmiary d-r\303\263g plalI1etarnych mierz\304\205 si\304\231

dlugo\305\233d\304\205 czas\303\263w, l{(}lejno\305\233\304\207
sfer niebieskich,poozynaj\304\205c

od
g\303\263ry,

tak
si\304\231 przedstawi, jak to okazuje zamieszczonaobok

figura (paf.r.z str.80).
Pierwsz\304\205 i

najwy\305\274sz\304\205
.zew.szy'stkich jest sfera gwiazd

sta\305\202ych.
kt\303\263ra siebie

sam\304\205
i wszystko obejmuje.i dlategojest

n5.eruchoma, jest 'za\305\233 tern t\305\202em wszech\305\233wiata, do kt\303\263rego ruch
i

po\305\202o\305\274enie wszystkich innych gwiazd nale\305\274y odnooi\304\207. A cho-
cia\305\274

s\304\205 tacy, kt\303\263rzy mniema\037\304\205, \305\274e tak\305\274e ta sfera odbywa
pew.neruchy, my jednak przyczY'n\304\231 takowego z\305\202ud,zenia wy-
ka\305\274emy rozwa\305\274aj\304\205e ruchy .ziemi.Poni\305\274ej tej sfery znajduje
si\304\231 .na1odleglejszaz po\305\233r\303\263d gwiazd b\305\202\304\231dnych,

Saturn, w 30-t':l
latach

ko\305\204cz\304\205cy sw\303\263j obieg, nast\304\231pnie Jowisz, przebywaj\304\205cy

swoj\304\205 drog\304\231
w 12-tulatach. Potem planeta Mars, w dw\303\263ch

lalach
kr\304\205g sw\303\263j przebiegaj\304\205ca. Czwarte z kolei miejsce

zajmu\037e domczny okr\304\205,g,
na kt\303\263rego obwodzie:znajduje si\304\231,

jak rzekli\305\233my, ziemia,wraz z kr\304\231giem ksi\304\231\305\274yca, jaikoby z epi-
cyklem. Na

pi\304\205tem miejscu znajduje s.i.\304\231

Wenus z obiegiem
dziewi\304\231ciomiesi\304\231oznym, a wreszcie.sz\303\263ste miejsce zajmuje
Merkury, dokonywaj\304\205cy swojegoobiegu doko\305\202a s\305\202o\305\204ca w prze-

ci\304\205gu
80-ciudni. .)))
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,\",,\\i1to.l\"\\1'W\\ S\"ka.t'TG..t\"''''fJ6i/r..

'S\305\202...\037\\o.'fV'-)

Przeklad polski napis\303\263w (w %ku) laci\305\204skich. znajdujqcycl, siena figurze

powy\305\274szej idqc kolej/lO od kola najwiekszego, ku kolom coraz lo mniejszym.
I. j.ku \305\233rodkowi:)

I. Nieruchoma sfera gwi\"zd stalych.
n. Saturn obiega w 30-tu latach.

III. Jowisz okr\304\205\305\274a w 12-tu latach.
IV. Marsa obieg w dw\303\263ch latach.
V. Zipmi wraz z krt:J.liem ksi\304\231\305\274yca obieg doroczny.

VI. Obieg Wenery w 9-du miesi\304\205cach.

vn. Merkurego obieg w !!O-ciu dniach.

W p\037\305\233rodku figury tej jest wyraz laci\305\204ski Sol t. j.Slo\305\204ce, za\305\233 na kn:gu
V-tym punkt czarny wi<;kszy, z wyrazem Terra. t. j. Ziemia. .)

-) .........)))
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W pO&rodku lZa\305\233 ws.zy.stkich roz,siad\305\202o si\304\231
s\305\202o\305\204ce\037

Kt6\305\274

bnwiem w tej najwspanialszej\305\233wi\304\205tyni potrafi\305\202by pochndni\304\231

t\304\231

umie\305\233d\304\207 w innem a stosowniejsZ{\037m miejscu,jak w tern,

sk\304\205d wszystkO' razem mog\305\202aby o\305\233wietla\304\207? Bn te\305\274 i trafnie

zowi\304\205 je niekt6rzy latarni\304\205 \305\233wiata, inni jegO' dusz\304\205, a inni

rz\304\205dc\304\205, Trismegi.stos27 b\303\263stwem widzialnem, Sofoklesnwaza\305\233

Elek,tra wszystko widz\304\205cym.
Tak

wi\304\231c Izaprawd\304\231,
s\305\202o\305\204ce ja-

koby z kr6leIWskiego tronu rlawiaduje czeladk\304\205 gwiazd dn-

ko\305\202a niego kr\304\205\305\274\304\205cych.
Tak\305\274e ziemi nie braknie pos\305\202ugi,

mia-
nowicie ksi\304\231\305\274yca, kt6ry - jak m6wi Arys\037oteles w traktacie
o rlwierz\304\231tach

- posiada\037 .ziemi\304\205
znaczne powiJnowactwo.

W\305\233r6d tego ziemia zap\305\202odniona bywa przez s\305\202o\305\204ce i wzboga-
cana plonem corocznym.W takiem rnzmieszczeniucia\305\202 nie-
bieskichdostrrzegamy zadziwiaj\304\205c\304\205 symetrj\304\231 \305\233wiata, j.aknte\305\274

pewienharmonijny zwi\304\205zek 'Pomi\304\231dlZY
ruchem planet, a roz-

miarami ich dr6g, jakiegO'w inny spos6bnie mn\305\274naby
zna-

le\305\272\304\207. Pilnie rozwa\305\274aj\304\205cy ,te r,zeczy snadno spnstrze\305\274e,
dla-

czegoruch w.prost lub wsteozny okazuje si\304\231 wd\304\231k,szym u Jo-
wisza ani\305\274eli u Salturna. za\305\233 mniejszym ani\305\274eli u Marsa,
a iZJnowu wi\304\231kszy dla Wenery i Merkurego,\305\274e ;takie przeina-
czanie si\304\231

ruch6w28
wyst\304\231puje cz\304\231\305\233ciej

u Saturna ni\305\274 u Jo-
wisza, a jeszczerzadsze u Marsa i Wenery, ani\305\274eli u Mer-
kurego.Nadto Saturn, Jowisz i Mars, gdy wsch6d ich pmy-
pada wieczorem,bli\305\274sze

s\304\205 ziemi, ani\305\274eli pndoz..asich zata-
jania si\304\231

i wychylania si\304\231
z poza s\305\202o\305\204ca. Najbard.ziejza\305\233

Mars,kiedy b\305\202yszczy p['zez ca\305\202\304\205

noc ponad poziomem,jasnn-
\305\233ci\304\205 swoj\304\205 .zdaje.s.i\304\231 JOIWiszowi dor6wn)\"Wa\304\207 i tylko czerwo-
na,w\304\205 'barw\304\205 daje si\304\231

od niego wyr6\305\274ni\304\207,
natomIast pod-

czas
z\305\202\304\205czenia (k;onjunkcji) pmedstawia si\304\231

lIlam jaiko gwia-)

r7 Hermes albo Mercurlus. z przydomkiem Trismegistos (t. J. trzy razy

najwi\304\231kszy), mity('zna posta\304\207 odleg\305\202ej starotytno\305\233ci. Przypisywane jemu pisma,
tre\305\233ci teologicznej i filozoficznej. dosz\305\202e nas w u\305\202amkach tekstu greckiego,
uwatane s\304\205,

mote nies\305\202usznie za apokryfy. na wszelki jednak spos\303\263b wyobra-

\305\274enia i doktryny tam
si\304\231 znajduj\304\205ce s\304\205 pochodzeniem swem archaiczne.

28 T. j. przemiana ruchu planety z zachodu na wsch\303\263d na ruch w kie-
runku wstecznym, a wi\304\231c

zewschodu na zach\303\263d (albo naodwr\303\263t). a pomi\304\231dzy

obydwoma tymi ruchami kr\303\263tsza lub d\305\202u\305\274sza Jej nieruchomo\305\233\304\207 (>stationcs
planetarumc).

Blbl. Nar. Nr. 15(Kopernik: Wyb\303\263r pism) 6)))
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zda <1,rugiej zaledwo wielko\305\233ci, daj\304\205cy si\304\231
na niebie rozpo-

zna\304\207 pilnemi tylko dostrze\305\274eniami, co wszystko jest nast\304\231p-

stwem jednej i tej samej przyczyny, jak\304\205 jest dorocznyruch .
ziemi. Poniewa\305\274 za\305\233 nic podobneg.onie dostrzegamy dla
gwiaM sta\305\202ych, mamy w tem dow\303\263d tak niezmiernej ich
odleg\305\202o\305\233ci, \305\274e nawet doroczna droga iliemi, albo raczej jej
obraz, dla wzroku z tej odleg\305\202o\305\233ci znika, gdy\305\274

wszelkiprzed-
miot jest widzialny tylko do .pewnejozna,czonejodleg\305\202o\305\233ci,

kt\303\263r\304\205 je\305\274eli przekroczy,staje si\304\231 niewidzialnym, jak si\304\231
to

w Optyceuzasadnia. 1;e
pomi\304\231dzy najodleglejszymz planet,

Saturnem, a
sfer\304\205 gwiazdsta\305\202ych znajduje si\304\231 ogromnapme-

strze\305\204, zdradzaj\304\205 to migotliwe ich
\305\233wiat\305\202a, czemnajwyra\305\272niej

wyr\303\263\305\274niaj\304\205 si\304\231
od planet, naturze b0w5.em lIliejako zale\305\274a\305\202o

na tem, a\305\274eby jak najbardziej wyr\303\263\305\274ni\304\207 cia\305\202a ruchome od
nieruchomych.Tak wielkie zaiste jest przedziwne to dzie\305\202o

r\304\205k Stw\303\263rcy.)

ROZDZIA\305\201 XI)

Rozwatanie trojakiegomchu ziemi
Skoro

wi\304\231c
ruch ziemi

zdo\305\202ali\305\233my stwierdzi\304\207 zjawi-
skami planet,oraz tylu i tak wa\305\274nemi \305\233wiadectwami,

Ilwr\303\263\304\207my

si\304\231
teraz do wy,k\305\202adu samego ju\305\274 Tuehu, a\305\274eby

na jego za-
sadzie

wyt\305\202umaczy\304\207 dostrzegane zjawiska. Ruch ten
nale\305\274ykoniecznie

przyj\304\205\304\207
t r ojaki.Pierwszy,kt\303\263ry, jak rzekli\305\233my,

Grecyzowi\304\205 nocodziennym, jest rzeczywistym obrotemziemi,
dokonywaj\304\205cym si\304\231

w przeci\304\205gu doby doko\305\202a jej osi z za-
choduna wsch\303\263d. w kierunku pl1zeciwnym do ruchu, jakiemu
ca\305\202e niebo zdaje si\304\231 podlega\304\207, Izataczaj\304\205c kio\305\202o r\303\263wnikowe,
zwane przez niekt\303\263rych r\303\263w n o n ocn em, na wz\303\263r Gre-
k\303\263w, kt\303\263rzy je r\303\263w n o d n i ow e m

(1a1')(J-eplVo\037) zowi\304\205. Dru-
gim jest doroczny ruch ziemi, kt\303\263rej \305\233rodek opisuje
ekliptyk\304\231 doko\305\202a

s\305\202o\305\204ca, r\303\263wnie\305\274 z zachodu na wsch\303\263d, to
jest wed\305\202ug porz\304\205dku ,znaik\303\263w Zwierzy\305\204ca niebieskiego.kr\304\205-

\305\274\304\205c pomi\304\231dzy Wener\304\205 a Mal1sem, wraz z tern wszystkiem,
co do ziemi

nale\305\274y. St\304\205d wynika z\305\202udzenie, jakoby s\305\202o\305\204ce)

-) \"\"\"'---)))
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podobnym ruchem ekliptyk\304\231 przebiega\305\202o,
tak naprzyk\305\202ad,

\305\274e

gdy \305\233rodek ziemi przebiegaznak Kozioro\305\274ca, b\304\231dzie si\304\231 wy-

dawa\305\202o, jakgdyby s\305\202o\305\204ce przebiega\305\202o
znak Raka, albo gdy

ziemiawejdziew znak Wodnika. ,s\305\202o\305\204ce w&t\304\205pi
w znak Lwa.

i tak dalej, jak t.o
ju\305\274

raz ,powiedzieli\305\233my. Nale\305\274y wied,zie\304\207,

\305\274e w ruchu tym r\303\263wnik, tudzie\305\274 .o\305\233 ziemi przemienne maj\304\205

nachyleniewzgl\304\231dem p\305\202a5Zczyz.ny
ko\305\202a przechodz\304\205cegQ

\305\233rQd-

kiem znak\303\263w Zwierzy\305\204ca. Gdyby o\305\233 ziemi i r\303\263wnik PQz.osta-
waly niezmienne wzgl\304\231dem

slQ\305\204ca i
PQst\304\231powa\305\202y jedynie

za ruchem \305\233rodka ziemi, natenczas lilie
by\305\202Qby \305\274adnej nie-

r\303\263wnQ\305\233ci
dni i -nQcy.jakQte\305\274

zawszeby\305\202Qby przesilenieletnie
alb.o zimowe.a wzgl\304\231dnie PQr6wnaniednia z n.oc\304\205,

alb.o te\305\274

latQ lub ,zima, s\305\202owem:
jakab\304\205d\305\272 PQrarQku istnia\305\202aby trwale

i niezmiennie.Pozostaje jeszczeruch tIiZeci, \037boczenia, ma-

j\304\205cy
r\303\263wnie\305\274 .okresrQczny, ale w kierunku wstecznym zwr\303\263-

cony, t.o jest w przeciwn\304\205 s.tro.n\304\231 dQr.oczneg.oruchu (Ziemi.

A tak z pl'a w i e zupe\305\202nej r\303\263wnQ\305\233ci tych ;ruch\303\263w wynika, \305\274e

.o\305\233 ziemi. .oraz prostQpad\305\202y
dQ niej najwi\304\231kSilY

z r\303\263wnQ-

le\305\274nik\303\263w, r\303\263wnik, zWiI\"acaj\304\205 si\304\231
,zawszestale ku te.j samej

..tronie\305\233wjata, w\305\202a\305\233nje tak, jakgdyby trwa\305\202y w nieruchomQ\305\233ci.

TymczasemslQ\305\204,ce widzJ.my posuwaj\304\205ce si\304\231 PQ kQlepochy-
\305\202em ekliptyki, t)'lm ruchem, kt\303\263ry

\305\233rQdek {liemi un.osi, zupe\305\202-

nie tak, jakgdyby .on
by\305\202

\305\233rQdkiem \305\233wiata, je\305\274eli b\304\231dziemy

na to zwa\305\274aU, \305\274e
odleg\305\202.o\305\233\304\207

s\305\202.o\305\204ca i ziemi Zil1IikOiJIl\304\205 jestw PQ-
r\303\263wnaniu z

.odleg\305\202Q\305\233ci\304\205 gwiazd sta\305\202y.ch.
P.oniewa\305\274 ruchy te

s\304\205 teg.o rodzaju, \305\274e wymagaj\304\205 raczej una.ocznienia,ani\305\274eli

.opowiedzenia,_dlateg.olIlakre\305\233lmy kQ\305\202Q ABCD WYQbra\305\274aj\304\205ce

d.orQczn\304\205 dr.og\304\231
\305\232Todka ziemi na

,p\305\202aszczy\305\272nie ekliptyki.
Punkt E. b\304\231d\304\205cy

\305\233r.odkiem tego kQ\305\202a, niecha1 wy.obra\305\274a

s\305\202Q\305\204ce;
k.o\305\202.o tQ p.od,zielmy na c7Jtery r\303\263wne cz\304\231\305\233ci, zapQm.oc\304\205

dw\303\263ch nawzajempr.ostopad\305\202ych \037rediI1ic AEC .i BED.Punkt A

niech WYQbra\305\274a p.ocz\304\205tek
znaku Raka. punkt B ,pocz\304\205tek

znaku Wagi, punkt C p.ocz\304\205tek
znaku KQziQrQ\305\274ca, a punkt D

Barana. Przyjmijmy najpierw, \305\274e \305\233r.odek ziemi rznajduje si\304\231

w punkcie A, z kt\303\263rego nakre\305\233limy Il\"\303\263wnik ,zie.mski FGHI,
nie na tej samej p\305\202aszczy\305\272nie PQ\305\202Q\305\274ony. wyj\304\205wszy \305\233rednic\304\231

GAI, kt\303\263ra jest wsp\303\2631nem przeci\304\231ciem si\304\231
k\303\263\305\202 r\303\263wnika i ekJi-

6*)

.)))
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ptyki. Poprowad\305\272my takie
\305\233rednic\304\231 FAH, prostopad\305\202\304\205 do

GAI, punkt F niechaj b\304\231dzie granic\304\205 najwi\304\231kszego rWoczenia
poludniQwego.a punkit H zboczenia

p\303\263\305\202ll{)Cnego. To usta-
liwszy, mieszka\305\204cy za.emi

b\304\231d\304\205
widzieli s\305\202o\305\204ce w

/pobli\305\274u

\305\233rodka E, przebiegaj\304\205ce zwrotnik zimowy Kozioro\305\274,ca, kt\303\263-

remu odpowiadanajwi\304\231ksze zboozenie
p\303\263\305\202nocne

w punkcie H,)

.)
ku S\305\202Ol1cU zwr\303\263cone, poniewai nachylenie r6wnika do

p\305\202a-

szczyzny ekliptyki AE podczasobrotu dziennegoprzebiegapo
zwrotnilm zimowym, r\303\263wll10leg\305\202ym wed\305\202ug nachyleniawska-
zanego k\304\205tem EAII. Je\305\274eli znowu \305\233rodek ziemi pomknie
w kjerunku nast\304\231pstwa iZJnak\303\263w o pewien \305\202uk,

to granica F
najwi\304\231kszego zboozeniao

tyle\305\274
cofnie

si\304\231
ruchem wstecznym,

dop\303\263ki obadwa w punkcie B nie przebiegn\304\205 \304\207wier\304\207kola.

W\305\233r\303\263d tego ruchu
k\304\205t

EAI pozostanie,zawszer\303\263wnym k\304\205-

towi AEB, a to z powodu r\303\263wno\305\233d obieg\303\263w, za\305\233 \305\233rednica

fAH wzgl\304\231dem FBII,dailcj GAI wzgl\304\231dem G.BI.wreszcier6-)

-)))



\305\20285)

wnik wzgl\304\231dem r\303\263wnika zawsze
b\304\231d\304\205 r\303\263wnoleg\305\202e;

one zreszt\304\205

z pI1zyczyny cz\304\231sto
tu wspominanej zdaj\304\205 si\304\231 tW{)Jczy\304\207 jedn\304\205

tylko p\305\202aszczyzn\304\231
wobec nie,zrniernych przestwor\303\263w nieba.

Z .punktuzatem B.b\304\231d\304\205cego -pocz\304\205tkiem znaku WagI, s\305\202o\305\204ce E
poka\305\274e sj\304\231

-nam w Baranie,a w\037p\303\263Lne pd'zeci\304\231cie si\304\231
r\303\263wnika

z ekliptyk\304\205 zeJdzie si\304\231
,z

linj\304\205 GUlE, wzgl\304\231dem kt\303\263rej
ko\305\202o.

dziennegoobrotu l1Iie b\304\231d.zie tworzy\305\202o \305\274adnego. zbo.czenia,lecz
ca\305\202e .zboczenieb\304\231dzie tylko. ,po bokach.Tak

wi\304\231c
s\305\202o.\305\204ce

b\304\231-

dzie w\303\263wcza5 .ogl\304\205dane w r\303\263wno.no.cni wiose.lmej.Gdy na-
st\304\231pnie \305\233rodek ziemi, bez zmiany przyj\304\231tych warunk\303\263,w, po
przebie\305\274eniu p\303\263\305\202kola, do.jdziedo punktu C, b\304\231dzie si\304\231 wy-
dawa\305\202o, jakgdyby .s\305\202o.\305\204ce wk,racza\305\202o w znak Raka. Atoli Po.-
\305\202udniowe zbuczenieF r\303\263wnika, ku ,s.\305\202Oi1CU zwr\303\263cone, spra;wi,
\305\274e zdawa\304\207 si\304\231 b\304\231dzie, jakoby \303\263w punkt p\303\263\305\201nocny przebiega\305\202

zw.rotnik letni. podlug wielko\305\233ci
k\304\205ta ,nachylenia ECF.Gdy

znowu punk.t F, ruchem wstecznym przebie\305\274y trzeci\304\205 \304\207wiartk\304\231

ko\305\202a, wsp\303\263lne p.r,ze.ci\304\231cie Gl r\303\263wnika :Z ekliptyk\304\205 ze.jdzjesi\304\231

znowu, z
linj\304\205 ED, a wtedy s\305\202o\305\204ce wid.ziane w znaku Wagi

ZIlaojdzie si\304\231
w r\303\263wnoil1ocni jesiennej.Odt\304\205d linja HF, zwra-

caj\304\205c si\304\231
.zwo.lna tym samym ruchem ku

s\305\202o.\305\204ou, wywo\305\202a

powr\303\263t tego., ud czego.rzecz
rozPo.c\037\304\231li\305\233my.)

.) :@
f)

To.samu inaczej przedstawmy.Niech
b\304\231dzie

na danej
p\305\202aszczy\305\272nie

\305\233rednica AEC ekliptyki i wsp\303\263lne pnzeci\304\231cie

ku\305\202a pro.stopad\305\202ego d() tej p\305\202aszczyzny. Na lIliej z punk>t\303\263w

A i C, tu jest z
poc.z\304\205.tk\303\263w

znak\303\263w Raka i Ko'zioru\305\274ca, na-
kre\305\233lmy kolejno. pu\305\202udniki ziemi DGFI,'DGFI przechodz\304\205ce

przez jej bieguny; przyczemDF jest .osi\304\205 ziemi, D biegunem
p\303\263\305\202nocnym.

F po\305\202udnio,wym, za\305\233 Gl
\305\233rednic\304\205

r\303\223'WIIlika. Ot\303\263\305\274,

gdy biegun po\305\202udniowy F zwr\303\263ci
si\304\231

ku
s\305\202u\305\204cu, b\304\231d\304\205cemu)))
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w p1.LI1kcie E, a nachyleniep\303\263\305\202nocne
r\303\263wnika wynosi\304\207 b\304\231dzie

k\304\205t IAE, w\303\263wczas ziemia QbTd\305\202em dQkQ\305\202a swej Qsi .opisze
r\303\263wnQleimik PQ\305\202udniQwy 'PQd\305\202ug \305\232I'ednicy KL i nachyleniaIL,
Qdpowiadaj\304\205cegQ s\305\202Q\305\204cu baw.i\304\205cemu w zwrQtniku KoziQ-
rQ\305\274ca. Albo., m\303\263wi\304\205c \305\233ci\305\233lej,

Qhr\303\263t \303\263w dQkQ\305\202a o.si.zakre\305\233li prQ-
mieniem widzenia powierzchni\304\231 stQ\305\274kQw\304\205, kt\303\263rej

wierzchQ\305\202-

kiem b\304\231dzie \305\232I'Qdek ziemi, za\305\233 PQdsotaw\304\205 kQ\305\202Q do. r\303\263wnika

r\303\263wnQleg\305\202e.
W przeciwleg\305\202ym punkcieC Qdbywa si\304\231 wszystko.

podobnie, ale w QdwrQtnym PQrz\304\205dku. St\304\205d
wida\304\207 jasno.,

w jaki to.
sPQs\303\263b wsp\303\263\305\202uczestnicz\304\205ce naTazdwa ruchy, ruch

\305\233rodka, Qraz ruch zbQczenia,zniewalaj\304\205 Q\305\232 ziemsk\304\205 da PQ-. zostawania trwale w tern samem nachyleniu, jakQte\305\274 w r\303\263-

wnoleg\305\202em .za,ws,ze
pQ\305\202a\305\274eniu,

co.wszystko. tak wygl\304\205da, jak- .
gdyby PQchQdzi\305\202Q Qd ruchu sameg.os\305\202a\305\204ca.

WspamnieLi\305\233my ju\305\274,
\305\274e doraczny ruch \305\233radka ziemi,

uraz ruch zbo.czenian i e oZ u p e \305\202 11i e
s\304\205 r\303\263,wne, gdy\305\274, je\305\274eliby

duk\305\202adnie
by\305\202y jednakie,w\303\263wczas punkty r\303\263wnQnQcne i pun-

kty pNesile\305\204, tudzie\305\274 sama
pachy\305\202Q\305\233\304\207 ekliptyki do. r\303\263wnika

by\305\202yby
ca\305\202kiem niczmienne;poniewa\305\274 jednak PQmi\304\231dzy temi }

ruchami za,cho.d.zi ma\305\202a
r\303\263\305\274nica, IZdu\305\202::fna istnieniejej wykry\304\207

dopjerQ, gdy dostatecznie wzrQs\305\202a po. up\305\202ywie d\305\202u\305\274szego.

czasu.Jako\305\274 ad Ptalemeusza a\305\274 da tllas punkty .owe
posun\304\231\305\202y

si\304\231 naprz\303\263d hlizka Q21stopni.Ta
by\305\202o. przyczyn\304\205 mniemania

niel$.t\303\263rych, jakuby sfera gwiazd sta\305\202ych tak\305\274e
by\305\202a rucham\304\205

i dlatego.pQdoba\305\202a si\304\231
jm wprowadzi\304\207 wy\305\274sz\304\205 sfer\304\231,

mianQ-
wide

dziewj\304\205t\304\205,
a ,gdy una ukaza\305\202a

si\304\231 niedosteczm\304\205, no.wsi
przydali jeszcze dziesi\304\205t\304\205, .zamicl1zonegacelu w ten

spas\303\263b

jednak bynajmniej nie osi\304\205gn\304\205wszy, do. kt\303\263rego. spodziewa-
my si\304\231 dotrze\304\207, przyjmuj\304\205c ruchumQ\305\233\304\207 ziemi, kt\303\263ra

b\304\231dzie

d\305\202a nas
g\305\202\303\263wn\304\205 zasad\304\205 w t\305\202umaczeniu mny,ch ruch\303\263w 29.)

19 Pomijamy trzy ostatnie rozdzia\305\202y (t. j.12,13i 14-ty) ksi\304\231gi pierw-
szej, zawieraj\304\205 one bowiem wy\305\202\304\205cznie trygonometrj\304\231 sferycZD'i. mog\304\205 wi\304\231c

interesowa\304\207 tylko astronoma zawodowego.)

..)))
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() OBROT\304\204CH CIA\305\201 NIEBIESKICH)

KSI\304\230GA DRUGA)

WST\304\230P

W og\303\263lnym wykladzie trzech ruch\303\263w ziemi w ksi\304\231dze

poprzedzaj\304\205cej, przyrzekli\305\233my na ich 'podstawiewyllumaczy\304\207

wszystkie zjawjskapozornegoruchu gwiazd, co teraz szcze-
g\303\263\305\202owym

rozbidrem i rozwa\305\274aniem ka\305\274dego z osobna,jako
zdo\305\202amy, uskutecznimy. Rozpoczniemyza\305\233 od nichu naj-
bardziej znanego,mianowicieod obrotu dokooywaj\304\205cego si\304\231

w przeci\304\205gu jednej doby, a nazwanegoGak wspomnieli\305\233my)

przez Grek\303\263w n oco d zie.n n y m
(VIIX\037f,I'-Efo\037). Ten przy-

j\304\231li\305\233my jako g\305\202\303\263wnie
i

wy\305\202\304\205cznie przys\305\202uguj\304\205cy kuli ziem-
skiej,od niego bowiem

pochodz\304\205 miesi\304\205ce, lata, oraz inne
o

\305\202:\303\263\305\274nych
nazwach

podzia\305\202y czasu, podobnie jak wszelka
liczba pochodzi od jednosili.Powiemy wi\304\231c

nieco o nie-
r\303\263wnej d\305\202ugo\305\233ci

dni i nocy, o wsch()dziei o zachodzie
s\305\202o\305\204ca,

\037 stopniach ekliptyki i o znaka,ch Zwierzy\305\204ca, tudzie\305\274 o in-
nych podobnychtego obrotu nast\304\231pstwach, a to w kr\303\263tko\305\233ci

gl\303\263wnie. dlatego, \305\274e wielu
ju\305\274

o tern do\305\233\304\207 obszernie pi-
salo, co jednak zgadza si\304\231

tak\305\274e i z naszym na te rzeczy
pogl\304\205dem. Nie przeszkadzato bowiem wcale, \305\274e co Dni przez
nieruchomo\305\233\304\207 ,ziemi a obr\303\263t nieba

t\305\202umacz\304\205,
to samo my

osi\304\205gamy, przyjmuj\304\205c rzecz odwrotn\304\205, poniewa\305\274 w ruchach
wzgl\304\231dnych taki zachodzi ,zwi\304\205zek, i\305\274 odpowiadaj\304\205 sobie
nawzajem. Wszelako \305\274adnego wyja\305\233njenia, kt\303\263re oka\305\274e

si\304\231

potrzebnem,nie pominiemy. To za\305\233 niechaj nikogo nie dziwi,
\305\274e wyraz\303\263w wsch\303\263d i zach\303\263d s\305\202o\305\204ca lub gwiazd i tym po-)

-)
--)))
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dolmy,ch wy,ra\305\274e\305\204 b\304\231dziemy u\305\274ywali, ale niech wie, \305\274e m6-
wimy pospolitym j\304\231zykiem, aby go mogli wszyscy zrozu-
mie\304\207, zawsze jednak to miejmy na

my\305\233li,
\305\274e:

))Gdy porus.zamy si\304\231
z ziemi\304\205, sl.o\305\204.ce i

ksi\304\231\305\274yc
mimo

nas przechodz\304\205, a gwiazdy naprzemi8JIl wschodz\304\205 i /Znowu

z.achodz\304\205\302\253
1.)

ROZDZIA\305\201 I
O ko\305\202ach i ich nazwiskach.)

ROZDZIA\305\201 II
O pochy\305\202oAci ekliptyki, o oddaleniuzwrotnik6w i o sposobie

ich wyznaczania.)

ROZDZIA\305\201 III
O \305\202ukach. i k\304\205tach przecinaj\304\205cych si\304\231

k6\305\202: r6wnika, ekliptyki li po\305\202udnika, o zboczeniui wznoszeniuprostem, o ich obli- t
czaniu.)

ROZDZIA\305\201 IV

Z wiadomej szerokoAci i d\305\202ugoAci kt\303\263rejkolwiek gwiazdy
lIa zewn\304\205trz ekliptyki po\305\202o\305\274onej, oznaczy\304\207 jej zboczenie
i wznoszenieproste,oraz punkt ekliptyki g6ruj\304\205cy razem

z
gwiazd\304\205. .)

ROZDZIA\305\201 V

O k\304\205tach nachylenia poziomu.)

ROZDZIA\305\201 VI)

R\303\263\305\274nice pomi\304\231dzy' cieniami po\305\202udniowemi.)

1Przytoczony tu w polskim przekladzle dwuwiersz \305\202aci\305\204ski jest
prawdopodobnie wlasnym utworem Kopernika.)

-)
.........)))
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ROZDZIA\305\201 VII)

Dzie\305\204 najdlu\305\274szy, obszerno\037\304\207 wschodnia i nachyleniesfery.
oraz inne nier\303\263wno\037ci dni.)

ROZDZIA\305\201 VIII)
.)

o godzinach, tudzie\305\274 cz\304\231\037ciach dnia i nocy.)

ROZDZIA\305\201 IX

O wznoszeniu pochylem stopni ekliptyki, tudzie\305\274 o znajdy-
waniu jej punktu g\303\263ruj\304\205cego

r\303\263wnocze\037nie z jakimkolwiek
innym jej punktem.)

ROZDZIA\305\201 X

O k\304\205tach ekliptyki z poziomem.Tablice wznosze\305\204 prostycl\305\202.)

ROZDZIA\305\201 XI

O u\305\274ywaniu powy\305\274szych tablic.)

O
k\304\205tach)

ROZDZIA\305\201 XII

lukach jakie tworz\304\205 kola wierzcholkowe
z ekliptyk\304\205.)

ROZDZIA\305\201 XIII) .)
O wschodziei zachodziegwiazd.)

ROZDZIA\305\201 XIV

O wynajdywaniu polo\305\274e\305\204 gwiazd. Katalog gwiazd sta\305\202ych.)))
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() OBROTACHCIA\305\202-. NiEBIESKICH
.)

KSII\037GA TRZECIA

ROZDZIA\305\201 I

CDfanie si\304\231 punkt6w r6wnDnDcnych ,oraz stanDwisk s\305\202D\305\204ca.)

PQ ,opisaniu gwiazd sta\305\202ych, jak si\304\231
one oku przedsta-

wiaj\304\205, nale\305\274y nam teraz zwr\303\263ci\304\207
si\304\231

dQ zjawisk zale\305\274nych

,od dQrQcznegQruchu rdemi; dlategQ tQ
b\304\231dziemy naprz\303\263d

m\303\263wili Q zmiennQ\305\233ci punkt\303\263w r\303\263wnQnocnych, CQda\305\202Q PQw\303\263d

mniemania, jakQby tak\305\274e gwiazdy sta\305\202e
ulega\305\202y pewnemu

ruchQwi. Znajdujemy, \305\274e dawni astrQnQmQwie nie ,odr\303\263\305\274niali

rQku zwrotnjkQwegQ, czyli naturalnegQ, kt\303\263ry si\304\231
,odnosi dQ

r\303\263wnQnocy, albQ te\305\274 dQ przesile\305\204, ,od roku gwiazdQwegQ.
St\304\205d posz\305\202Q, \305\274e lata Qlympijskie, rozpoczynaneod wschodu
gwiazdy Syrjusza1, uwa\305\274a.oo za te\305\274 same co i lata liczoneod
przesile\305\204 s\305\202o\305\204ca,

nie znano bowiemjeszczer\303\263\305\274nicy pomi\304\231dzy

jednem a drugiem. DQpierQHipparchRodyjskd\037 m\304\205\305\274
zadzi-

wiaj\304\205cii bystro\305\233ci, pierwszy dQstrzeg\305\202, \305\274e wSPQmniane ,okresyczasu
r\303\263\305\274ni\304\205 si\304\231

od siebienawzajem2.
Wy,znaczaj\304\205c mia.I1()-

wicie troskliwiej d\305\202ugo\305\233\304\207
roku przekona\305\202 si\304\231,

\305\274e rQk odnie-
siQny do gwiazd sta\305\202ych jest d\305\202u\305\274szym

,od roku zwrotnHw-)

l
I)

1Syrj..sz. bardzo Jasna gwiazda ltaJa 'W poludniowym gwiazdozbiorzePsa Wielkiego. sk\304\205d tilie kanikul\304\205 zWana.
2 Oastronomie Hipparchu z Bitynji zob. wytej str. 42.Too czem Ko-

pernik m\303\263wi w
ci\304\205gu dwszyrn, nwety do trudniejszych zjawisk astronom!-

cznych. Wyk\305\202ad jego odnoli
si\304\231 nasamprz\303\263d do r\303\263tnicy pomi\304\231dzy zwrotni-

kowym rokiem a gwiazdowym, nast\304\231pnie za\305\233 do tego bardzo powolnego ru-
chu stotkowego osi ziemskiej. kt\303\263ry zowiemy cofaniem

li\304\231 punkt\303\263w r\303\263wno-

nocnych, albo preceuj/i. Okres tello ruchu wynoai blizko 26
tysi\304\231cy lat.)

......-)))
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wego, z czego wni\303\263s\305\202 zaraz, \305\274e gwiazdy sta\305\202e posiadaj\304\205 ja-
koby pewien ruch z zachoduna wsch\303\263d, tak jednak leniwy,
\305\274e nie ,zaraz spostrzega\304\207 si\304\231 daje. Jednak\305\274e z biegiemczasu
sta\305\202

si\304\231
on

ju\305\274
bardzo widooZiIlym, skoro obecnie widzimy,

\305\274e wsch\303\263d i zach\303\263d znak\303\263w Zwierzy\305\204ca, oraz gwiazd sta-
\305\202ych,

bardzo
si\304\231

r\303\263\305\274ni od tego, jaki im staro\305\274ytni naznaczali.
Jako\305\274 dwana\305\233cie znak\303\263w ekliptY'ki, od

tylu\305\274 gwiazdozbior\303\263w

nazwane,po d\305\202ugim pr.zeci\304\205gu czasu,.znacznieod tych gro-
mad odst\304\205pi\305\202y,.

chocia\305\274 pocz\304\2051kowo na1JWY znak\303\263w nakry-
wa\305\202y si\304\231

z
po\305\202o\305\274eniem gwiazdozbior\303\263w. Pr\303\263cz tego \303\263w do-

mniemany ruch gwiazd sta\305\202ych okaza\305\202
si\304\231 niejednostajnym,

co w r\303\263\305\274ny s.pos\303\263h starano
si\304\231 wyt\305\202\303\263maczy\304\207.

Jedni przypi-
sywali go pewnemu ko\305\202ysaniu si\304\231ewiata wisz\304\205cego, co wi-
dzimy w ruchu planet pod wzgl\304\231dem ich szeroko\305\233ci, a dla-
tego s\304\205dzili,

\305\274e ruch ten post\304\205pi tylko do pewnego kresu,
a\305\274eby nast\304\231pnie zwr\303\263ci\304\207

si\304\231
w stron\304\231 przeciwn\304\205; obszerno\305\233\304\207

chwiania si\304\231
na obie strony mia\305\202a nie przekracza\304\207 o\305\233miu

stopni a. Jednakowo\305\274 to przestarza\305\202e
mniemanie nie

mog\305\202o

si\304\231 utrzyma\304\207, tern bardziej, gdy sta\305\202o
si\304\231 widocznem, \305\274e

gwiazdy na g\305\202owie Barana, a tak\305\274e inne, wi\304\231cej
ani\305\274eli

24 stopni odsun\304\231\305\202y si\304\231
od r\303\263wnonocni wiosennej,a mimo to

w ci\304\205gu tylu wiek\303\263w nie pozwoli\305\202y wykry\304\207 \305\274adnego \305\233ladu

okresowo\305\233ci tego ruchu. Lnni 'znowu mniemali, jakoby ca\305\202a

sfera gwiazd sta\305\202ych wprawdzie w jedn\304\205 stron\304\231 wci\304\205\305\274 po.
st\304\231powa\305\202a,

atoli ruchem niejednostajnym i nie wskazali
\305\274adnego sta\305\202ego prawa tej zmiany. Przyby\305\202o nadto jeszcze
jedno zjawisko przyrody. to mianowicie, \305\274e

pochy\305\202o\305\233\304\207
ekli-

ptyki, jak to wspomnieli\305\233my, mniejsz\304\205 si\304\231 okaza\305\202a, ani\305\274eli

za czas\303\263w Ptolemeusza.Dlategoto niekt\303\263rzy wymy\305\233lili sfer\304\231

dziewi\304\205t\304\205,
a inni nawet

dziesi\304\205t\304\205,
za :Spraw\304\205 \037t\303\263rych spodzie-

wali si\304\231 wyt\305\202\303\263maozy\304\207
te zmiany, a jednaknie

osi\304\205gn\304\231li tego,
co sobieobiecywali.Ju\305\274 nawet o jedenastej sferze napomy-)

a Takiego zdania byli niegdy\305\233 Hindowie. p\303\263tnleJ astronom arabakl

Thabit ibn Kurrah, dzialaj\304\205cy w IX-tym wieku po Chryst., a wreszcie Al-

fODa X kr\303\263l Kastylii. oraz tw\303\263rcy tablic astroDomicmych powstaJych (w r.
1251) pod jego auspicjamI.)

.......)))
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kano '.2ejednak ten nadmiar ,k\303\263\305\202 i sfer jest zbyteczny, wy-
ka\305\274emy z

\305\202a,two\305\233ci\304\205. m\303\263wi\304\205c
o dorocznymruchu ziemi.Dwa

obiegi,o kt\303\263rych ju\305\274
nieco

m\303\263wili\305\233my
w pierwszejksi\304\231dze,

to jest ruch \037boczenia rocznego li ruch \305\233rQdka ziemi, niezu-
pe\305\202nie s\304\205 r\303\263wne, czas bowiem ipOwrotu d\303\263 tego samegozbo-
czenia

przewy\305\274sza co\305\233kolwiek -okresrlol1ocznegoobjcgu.St\304\205d

za\305\233 konieczniewynika, \305\274e punkty r\303\263wnonocne, jakote\305\274 zwrot-
nikowe, zdaj\304\205 .si\304\231 naprz\303\263d post\304\231powa\304\207, nie dlatego,i\305\274by

sfera
gwiazd stalych biegjem wprost porusza\304\207.!ili\304\231 mia\305\202a, lecz
ows.zem dlatego, \305\274e r\303\223lWnik

b\304\231d\304\205c nachylony do ekliptyki,
wsteczpo niej si\304\231 cofa, stosowniedo ko\305\202ysania si\304\231

osiziem-
skiej. By\305\202oby stosowniejsz\304\205 r,zecz\304\205 m\303\263wi\304\207:

pochy\305\202o\305\233\304\207
r\303\263-

wnIka do ekliptyki., .an.i\305\274 naodWlI\"\303\263t, jako wielko\305\233ci mniej-
szej w porownaniu z

wi\304\231k.8lz\304\205, ekliptyka bo,wiem, zakre\305\233lona

odleg\305\202o\305\233ci\304\205
ziemi od s\305\202o\305\204ca jako ,promieniem, .niepor\303\263wnanie

jest wi\304\231ksz\304\205
od r\303\263wnika, zatoczonego,jak wiemy, dziennymobrotem zdemi doko\305\202a jej os.i.W ten spos\303\263h owe przeci\304\231cja

si\304\231 r\303\263wnonocne ekliptyki z r\303\263wnikjem, wraz z
ca\305\202\304\205 jej po-

chy\305\202o\305\233ci\304\205, widzimy IZ biegiem ozasu
post\304\231puj\304\205ce napr;z\303\263d,a gwiazdy sta\305\202e wstecz przyzostaj\304\205ce. Rozmiary tego ruchu,

oraz przyczyna jego zmian
by\305\202y staro\305\274ytnym Illieznane dla-

tego,poniewa\305\274 wielko\305\233\304\207 ich okresu.nawet do:tychczas,jeszcze
zbyt ma\305\202o jest zn.an\304\205, a to dla nadzwyczajpowoLnegoru-
chu, od tylu bowiem wiek\303\263w. odk\304\205d go ludue najpierw po-
znali, wykiona\305\202 dopiero24 stopni, a

wi\304\231c zaledwie
pi\304\231tnast\304\205

cz\304\231\305\233\304\207 ca\305\202egQ okr\304\231gu II. Niemniej jednak 'Podamw tej mierze,o ile zdo\305\202am, co\305\233 pewn.iejszegQ,opar\305\202szy si\304\231
na zbiorze da-

wnych spostrze\305\274e\305\204, dos.z\305\202ych do naszych czas\303\263w.)

'Jan Werner ('1468 t 1528).wsp\303\263lczesny Kopernikowi uczony no-
r)'mberski, kt\303\263rello pisemko po\305\233wi\304\231cone tej materji poddaje Kopernik, w ob;szernym swym li\305\233cie do Wapowskiego, surowej, lecz sprawiedliwej krytyce.II

O\305\233 ziemi, doko\305\202a
kt\303\263rej odbywa si\304\231 jej ruch obrotowy w

ci\304\205gu doby.sama Jest ruchom\304\205, a mianowicie wykonywa - w podobny spos\303\263b j\037k o\305\233

wiruj\304\205cej zabawki. zwanej b\304\205kiem
- powolny ruch, zakre\305\233laj\304\205c powierzchni\304\231

sto\305\202ka. kt\303\263rego podstawa ko\305\202owa ma \305\233rodek w biegunie ekliptyki na webie,
Ca\305\202kowity okres (period) tego obrotu. zwanego preceszi\304\205. wynosi blino
26

tysi\304\231cy lat. o czem
ju\305\274 raz wspomnieli\305\233my.)))
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ROZDZIA\305\201 II
Z/Ji\303\263r dostrze\305\274e\305\204 \305\233willdcz\304\205cych o niejednostajnem cofaniu

si\304\231 punkt\303\263w r\303\263wnonocnych i zwrotnikowych.)

ROZDZIA\305\201 III
Zasady.zapomoc\304\205 kt\303\263rych tl\303\263maczy si\304\231

ruch punkt\303\263w r\303\263wno-

nocnych, oraz zmiana pochy\305\202o\037ci ekliptyki.)

ROZDZIA\305\201 IV

Wytworzenie ko\305\202ysania si\304\231 zapomoc\304\205 ruch\303\263w ko\305\202owych.)

ROZDZIA\305\201 V

Wytl\303\263maczenie niejednostajno\037ci cofania si\304\231 punkt\303\263w r\303\263wno-

nocnych, oraz zmian
pochy\305\202o\305\233ci ekliptyki.
,)

ROZDZIA\305\201 VI

O \305\233rednich ruchach punkt\303\263w r\303\263wnonocnych pochy\305\202o\305\233ci

ekliptyki.). ROZDZIA\305\201 VII

Jaka jest najwi\304\231ksza r\303\263\305\274nica pomi\304\231dzy
\305\233redniem ,a dostrze-

ganemcofaniem si\304\231 punkt\303\263w r\303\263wnonocnych.)

ROZDZIA\305\201 VIII

O
szczeg\303\263\305\202ach

zmian ruchu punkt\303\263w r\303\263wnonocnych, tudzie\305\274

o konstrukcji ich tablic.)

ROZDZIA\305\201 IX

Rozbi\303\263r uzupe\305\202nienie powy\305\274szych wywod\303\263w odnosz\304\205cych

si\304\231
do ruchu punkt\303\263w r\303\263wnonocnych.)

ROZDZIA\305\201 X

Jaka jest najwi\304\231ksza zmiana
k\304\205ta pochy\305\202o\305\233ci

r\303\263wnika do
ekliptyki.)))
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ROZDZIA\305\201 XI)

Ustalenie epok Aredniego ruchu punkt\303\263w r\303\263wnonocnych
i anomalji.)

ROZDZIA\305\201 XII)

Obliczaniecofania si\304\231 punkt\303\263w r\303\263wnonocnych, oraz pochy-.
\305\202oAci ekliptyki.

\"'1'\\,.,J :t' ,, ROZDZIA\305\201 XlII
\"';\305\202\305\202\305\202{-

D\305\202ugoA\304\207
roku s\305\202onecznego i jego zmiennoA\304\207.

r.,
ROZDZIA\305\201 XlV)-) \037)

\037)

o jednostajnych) i
Ared'\305\202ich obiegach,.f

ROZDZIA\305\201 XV)

Arodka ziemi.J-
G)

f......,
f.1'..i

Twierdzenie)przybrane do okazania nier\303\263wnoAci pozornego
ruchu s\305\202o\305\204ca.)o

\037,.,)
J

ROZDZIA\305\201 XVI)

r\037
.\037..-.\037)

o nier\303\263wno\305\233ci pozornego ruchu s\305\202o\305\204ca./fl -.... -\037I

ROZDZIA\305\201 XVII)

O pierwszejdorocznej nier\303\263wno\305\233ci ruchu s\305\202o\305\204ca o szcze-
g\303\263\305\202ach jej zmiennoAci.)

ROZDZIA\305\201 XVIII)

Badanie Aredniego ruchu s\305\202o\305\204ca w d\305\202ugoAci.)

ROZDZIA\305\201 XIX)

Ustalenie miejsc i epok Aredniego ruchu s\305\202o\305\204ca.)))
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ROZDZIA\305\201 XX)

Druga podw\303\263jna
nier\303\263wno\305\233\304\207- ruchu s\305\202o\305\204ca pochodz\304\205ca

ze
::mian absyd\303\263w,

albo linji najwiekszej i najmniejszej od-
leg\305\202o\305\233ci.)

ROZDZIA\305\201 XXI

Wielko\305\233\304\207 drugiej zmiany niejednostajnegoruchu s\305\202o\305\204ca.)

ROZDZIA\305\201 XXII)

Wyja\305\233nienie
ruchu punktu ods\305\202onecznego. tak w ruchu

\305\233rednim jak i w zmiennym.)

ROZDZIA\305\201 XXIII)

Poprawa allomalji s\305\202o\305\204ca i ustaleniejejepok8.)

ROZDZIA\305\201 XXIV

U\305\202o\305\274enie tablicy r\303\263\305\274nic pomi\304\231dzy
\305\233rednim a pozornym ru-

chem s\305\202o\305\204ca.)

ROZDZIA\305\201 XXV

O obliczaniupozornychmiejsc s\305\202o\305\204ca.)

ROZDZIA\305\201 XXVI)

Odobie,tudzie\305\274 o zmienno\305\233ci prawdziwegodnia s\305\202onecznego.)

8 Anomalia jest to k\304\205t pomi\\:dzy promieniem wodz\304\205cym planety, a Ii-

nj\304\205 absyd\303\263w. t. j.prost'i \305\202'icz'ic'\305\202 najkr\303\263tsz'i
i najdlu\305\272sz'i jej odleg\305\202o\305\233\304\207

od
slotlca.)))
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MIKO\305\201AJA KOPERNIKA)

() OUIUJTACHCIA\305\202.. N/HBIRSK/CIl)

KSIl\037G.4 CZWAU1it.)

WST\304\230P

Wy\305\202o\305\274ywszy w popriZedza\037\304\205cej k5i\304\231dze, o ile
zdo\305\202ali\305\233m\037,

zjawiska wywo\305\202ane ruchem ziemi doko\305\202a
s\305\202o\305\204ca,

a zamie-
rzaj\304\205c to samo uczy.rn\304\207 dla wszystkich gwiazd b\305\202\304\231dnych,

roz-
poczniemyod

ksi\304\231\305\274yca,
a to tern konieCZll1iej, ile \305\274e ilapomoc\304\205

niego, poniewa\305\274 bywa WJidzialnym tak w dlZie\305\204 jak i w nocy,
dad\304\205 si\304\231 po\305\202o\305\274enia wszySJtkJch gwiazd IlOale\305\274\304\207 i wyznaczy\304\207.

Uczynimy to
r\303\263wnie\305\274, po.niewa\305\274 z

pomi\304\231dzy wszystkich cia\305\202

niebieskich
ksi\304\231\305\274yc ruchy swoje,jakkolwiek tak\305\274e zmienne,

odbywa doko\305\202a \305\233rodka zdemi i wog\303\263le na\037w.i.\304\231ksze do ziemi
ma podobie\305\204stwo. Dla,tego to \305\274aden ze

szczeg\303\263\305\202\303\263w jego ru-
chu nie zdradza w\305\202asneg<> ruchu ziemi, co najwy\305\274ej chyba
tytko za\305\233wiadcza o dziennym jej .ruchu, a to

by\305\202o przyczyn\304\205

mniemania staro\305\274ytnych. \305\274e raczej .ziemia jest \305\233rodkiem

\305\233wiata, jakote\305\274 wszystkich ruch\303\263w cia\305\202 niebieskich.My wpTa-
wdzie

t\305\202umacz\304\205'c ruchy ksi\304\231\305\274yca przyjmujemy, lZar\303\263wl!1o rlC

stano\305\274ytnymi, \305\274e
ksi\304\231\305\274yc

doko\305\202a ziemi ruch odbywa, jednak\305\274e

wprowadzimy szczeg\303\263\305\202y
odmienneod przyjmowany,ch przez

nich, a bardziej stosowne,przez co ruch
ksi\304\231\305\274yca op,rzemy.

o ile to
si\304\231 da, .na pewniejszychzasadach.)

ROZDZIA\305\202. I
Teorja k\303\263l ksi\304\231\305\274ycowych wedlug mniemania staro\305\274ytnych.)

ROZDZIA\305\201 II
NiedostatecZl\305\202o\037\037 powy\305\274szych przypuszcze\305\204.)

,,\\
LIIIIX,.IIII.UI\"EDII.

.)))
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ROZDZIA\305\201 III)

Inne wyobra\305\274enie o ruchu
ksi\304\231\305\274yca.)

ROZDZIA\305\201 IV

O obiegach ksi\304\231\305\274yca
i o szczeg\303\263lach jego ruch\303\263w.)

ROZDZIA\305\201 V)

T\305\202umaczenie pierwszejnier\303\263wno\305\233ci ruchu
ksi\304\231\305\274yca

na nowiu
i na pelni.)

ROZDZIA\305\201 VI

Potwierdzenie wynik\303\263w otrzymanych dla \305\233redniego ruchu

ksi\304\231\305\274yca
w

d\305\202ugo\305\233ci
i w anomalji.)

ROZDZIA\305\201 VII)

Miejscadlugo\305\233ci i anomalji ksi\304\231\305\274yca.)

. ROZDZIA\305\201 VIII)

Druga nier\303\263wno\305\233\304\207 ruchu
ksi\304\231\305\274yca,

oraz stosunek rozmiar\303\263w

pierwszegoepicykla do drugiego. .)

ROZDZIA\305\201 IX)
.)

O innej zmianie, skutkiem
kt\303\263rej ksi\304\231\305\274yc pocz\304\205wszy od

absydy epicyklazdaje si\304\231 niejednostajnieruch odbywa\304\207.)

ROZDZIA\305\201 X)

Wyznaczanie pozornego ruchu
ksi\304\231\305\274yca

z wiadomego
\305\233redniego.)

ROZDZIA\305\201 XI

Kompozycjatablicy popraw.czyli r\303\263 lari ruchu
ksi\304\231\305\274yca.

Bibl. Nar. Nr. 15(Kopernik: Wyb\303\263r pism) 7)))
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ROZDZIA\305\201 XII)

Obliczanieruchu
ksi\304\231\305\274yca.)

ROZDZIA\305\201 XIII)

Dochodzenie wyja\037nienie ruchu
ksi\304\231\305\274yca

w szeroko\037ci.)

ROZDZIA\305\201 XIV)

Miejscaanomalji szeroko\305\233ci
ksi\304\231\305\274yca.)

ROZDZIA\305\201 XV

Budowa narz\304\231dzia parallaktycznego1.)

ROZDZIA\305\201 XVI

O parallaksach ksi\304\231\305\274yca
I.)

1 Narz\037dzie paralJaktyrznem zwane, inaczej tri\304\205uetrum, obmy\305\233lone

zostalo przez KIaudjusza Ptolemeusza celem pomiar\303\263w na niebie zmiennego
k\304\205ta zwanego paraIlaksq. od kt\303\263rego wielko\305\233ci pNedewszystkiem zale\305\274y od-
leglo\305\233\304\207 pewnego clala niebieskiego, np. ksi\304\231\305\274yca, od ziemI. Zob. przypisek
zaraz

nast\304\231puj\304\205cy. Narz\037dzie to, bardzo prostej zreszt\304\205 budowy, sklnda si\037

z trzech lat drewnianych lub metalowych. z kt\303\263rych jedna pionowa jest
nieruchomq. a dwie inne zawiasowato ruchome; z nich jedna opatrzona jest
podzialk\304\205- (skal\304\205), oraz dwoma przeziernikami (dioptrami). Kopernik we-
d\305\202ug wskaz\303\263wek Ptolemeusza, znajdujqcych si\304\231

w Najwi\304\231kszej Sklodni (A/ma-
CIelcie) dal Bobie sporzqdzi\304\207 takie narz\304\231dzie z drzewa jodlowego, a podzialk\304\231

na ni-em wlosnorccznle atramentem nakreAli\305\202. Narz\304\231dzie to. czyni\304\205ce zado\305\233\304\207

zaledwie najpierwszym wymaganiom dokladno\305\233ci pomiar\303\263w, doprowadzi\305\202o

mimo to Kopernika do wa\305\202nych wniosk\303\263w. obalaj\304\205cych nasamprz\303\263d star\304\205

teorj\304\231 ruch\303\263w
ksi\304\231\305\202yco. a nast\304\231pnie caly geocentrycmy mechanizm \305\233wiata.

Po \305\233mierci Kopernika drogocenna ta relikwjo. na
pro\305\233b<: astronoma du\305\204-

skiego Tyge Brahego ('1546,t 1601w Pradze czeskiej) darowana mu przez
kapitul\304\231 wonni\305\204skq. zdobi\305\202a przez d\305\202u\305\274szy czas astronomiczn\304\205 jego na wyspie
Hven dostrzegalni\304\231. zgorzala jednak, wraz z innemi narz\304\231dziami l z biblio-
tek\304\205. podczas wielkiego po\305\274aru jeszcze przed up\305\202ywcm XVI_go stulecia. \305\202

I ParalJakso (dwuOl\304\205d) pewnego clo\305\202o niebieskiego, np. ks1\304\231\305\202yco. jest
to

kl\305\202t. pod jakim idealny widz, umieszczony w po\305\233rodku owej gwiazdy, wi-
dzia\305\202by promleil kuli ziemskiej. Oczywi\305\233cle paraIloksa si\304\231 zmniejsza, ady
oddalenie &wiazdy od z\305\202

.
wzrasta i naodwr\303\263t.)))
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ROZDZIA\305\201 XVII

Wyznaczenie stosunku
odleg\305\202o\305\233ci ksi\304\231\305\274yca

od ziemi, do jej
promienia.)

ROZDZIA\305\201 XVIII

\305\233rednica
ksi\304\231\305\274yca

i cienia ziemskiegow miejscu,przez kt\303\263re

ksi\304\231\305\274yc przechodzi.)

ROZDZIA\305\201 XIX

Wyznaczanie odleg\305\202o\305\233ci ksi\304\231\305\274yca
i s\305\202o\305\204ca od ziemi, ich

\305\233rednic, grubo\305\233ci cienia w miejscu zaj\304\231tem przez ksi\304\231\305\274yc,

oraz
d\305\202ugo\305\233ci

cienia ziemskiego.)

ROZDZIA\305\201 XX)

Rozmiary trzech cia\305\202 niebieskich..s\305\202o\305\204ca, ksi\304\231\305\274yca
ziemi,

jakotei wzajemne ich por\303\263wnanie.)

ROZDZIA\305\201 XXI)

Pozorna \305\233rednica
s\305\202o\305\204ca, oraz jego parallaksa.)

ROZDZIA\305\201 XXII)

o zmiennej wielko\305\233ci pozornej \305\233rednicy ksi\304\231\305\274yca
o jego

parallaksach.)

ROZDZIA\305\201 XXIII .)

Przyczyna zmiany rozmiar\303\263w cienia ziemskiego.)

ROZDZIA\305\201 XXIV

Konstrukcja szczeg\303\263\305\202\303\263w paratlaks s\305\202o\305\204ca i
ksi\304\231\305\274yca

na ko\305\202ach

wierzcho\305\202kowych.)

ROZDZIA\305\201 XXV

Obliczanieparallakss\305\202o\305\204ca i ksi\304\231iyca.)

7.)
,)))
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ROZDZIA\305\201 XXVI

Wyznaczanie parallaksksi\304\231\305\274yca
w

d\305\202ugo\305\233ci
i w szeroko\305\233ci.)

ROZDZIA\305\201 XXVII

Probierz wynik\303\263w podanych dla parallaksksi\304\231\305\274yca.)

\\

O \305\233rednich
z\305\202\304\205czeniach i przeciwleg\305\202o\305\233ciach ksi\304\231\305\274yca

i s\305\202o\305\204ca.)

ROZDZIA\305\201 XXVIII)

ROZDZIA\305\201 XXIX

Wynajdywanie prawdziwychz\305\202\304\205cze\305\204
i przeciwleg\305\202o\305\233ci s\305\202o\305\204ca

i
ksi\304\231\305\274yca.)

ROZDZIA\305\201 XXX)

Jakim sposobemz\305\202\304\205czcnia
i przeciw(eg\305\202o\305\233ci ksi\304\231\305\274yca

i
s\305\202o\305\204ca,

przypadaj\304\205ce na ekliptyk\304\231 mo\305\274na
wyr\303\263\305\274ni\304\207

od innych. 1)

ROZDZIA\305\201 XXXI)

Wyznaczanie wielko\305\233ci maj\304\205cego nast\304\205pi\304\207
za\304\207micnia

ksi\304\231-

\305\274yca
lub s\305\202o\305\204ca.)

ROZDZIA\305\201 XXXII)

Obliczy\304\207 naprz\303\263d czas trwania za\304\207mienia.)

l)

,)))



,)

MIKO\305\201AJA KOPERNIKA)

o OBROTACHCIA\305\202.. NiEBIESKICH)

/{SIl\037GA P/riTA.

WST\304\230P

W popr\037ednich ksi\304\231gach opisali\305\233my obiegiziemi doko\305\202a

s\305\202o\305\204ca, tudzie\305\274 obiegiksi\304\231\305\274yca
doko\305\202a ziemi.Teraz rlwracaroy

si\304\231
do .ruch\303\263w

pi\304\231ciu planet, kt\303\263rych kolejno\305\233\304\207 jakote\305\274 .roz-
miary dr\303\263g

ruchomo\305\233\304\207 ziemi spaja osobliw&z\304\205 zgodno\305\233ci\304\205

i
sta\305\202\304\205 symetrj\304\205, co

wy\305\202o\305\274yli\305\233my naog\303\263\305\202
w pierwszej ksi\304\231dze,

gdzie okazali\305\233my, \305\274e drogiplanet maj\304\205 \305\233rodek nie przy ziemi,
lecz raczej w pobli\305\274u s\305\202o\305\204ca. Pozostaje zatem, a\305\274eby\305\233my

to
wszystko sz,czeg\303\263\305\202owo i widoczniejokazali i o j\305\202e zdo\305\202amy,

Obietnicy dotrzymali, bior\304\205c w tym celu przedewszystkiem
dostrze\305\274enia bieg\303\263w pooornych,kt\303\263rych d05ta.rezy\305\202a nam za-
r\303\263wno

staro\305\274ytno\305\233\304\207 jakote\305\274 czasy nowsze, a\305\274eby
,za ich po-

moc\304\205 .otrzyma\304\207 tern pewndejszezasady ruchu.
Pi\304\231ciu owym

gw\305\202azdom b\305\202\304\231dnym
nadane zosta\305\202y nazwy, stosowniedo ich

przyrodzonychw\305\202asno\305\233ci.. TimaiosPlatonowskiI Saturna na-
zwa\305\202 Fainonern, niejako b\305\202yszcz\304\205cym

i
\305\202udz\304\205cym, dlatego, \305\274e

kr\303\263cej
od

\305\202lliIly.ch kryje si\304\231, \304\205 przys\305\202oni\304\231ty promieniami s\305\202o\305\204ca,

wcze\305\233niej je .opuszcza;Jowisza od
\305\233wietnego blasku Faeto-

nem, Marsa Pyroosem,od ognistejbarwy, Wener\304\231 jutrzenk\304\205,

to jest gwiazd\304\205 pora,nn\304\205 albo wieczorn\304\205, stosowniedo teg.o,
czy \305\233wieci nad ranem albo z wieczora,nakoniecMerkurego
.od migotliwego i

dr\305\274\304\205cego \305\233wiat\305\202a, Stilbonem.Tak\305\274e i te
gwiazdy b\305\202\304\231dne odbywaj\304\205 swe biegi w

d\305\202ugo\305\233ci
i w szero-

ko\305\233ci, bardmej jednak nieregularnie ani\305\274eli
ksi\304\231\305\274yc.)

1T. j. Plato w slynnym dialogu p. t. Timaios. czyli o duszy \305\233wiata.)))
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ROZDZIA\305\201 l
O obiegachplanet i o ich ruchach \037rednich.)

ROZDZIA\305\201 II)

TIumaczenie ruchu Iwiowego i pozornego pi\304\231ciu planet
wedlug mniemania staro\305\274ytnych.)

ROZDZIA\305\201 III)

Og\303\263lne uzasadnienie niejednostajno\037ci w pozornym ruchu

planet wywolanej ruchem ziemi.)

ROZDZIA\305\201 IV

Dlaczegowlasne ruchy gwiazd bl\304\231dnych wydaj\304\205 si\304\231
nie-

r\303\263wnemi.)

ROZDZIA\305\201 V)

Tl\303\263maczenie ruchu Saturna.)
.)

ROZDZIA\305\201 VI)

Trzy inne przeciwleglo\037ci Saturna-obserwowanew czasach.
nowszych.)

ROZDZIA\305\201 VII)

TIumaczenieruchu Satu,.na.)

ROZDZIA\305\201 VIII)

Ustaleniemiejsc Saturna.)

ROZDZIA\305\201 IX

O parallaktyczl\305\202ych ruchach Saturna wy wolanych dorocznym
ruchem ziemi, tudzie\305\274 o odleglo\037ci jegood slo\305\204ca..)))
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ROZDZIA\305\201 X)

T\305\202umaczenie ruchu Jowisza.)

ROZDZIA\305\201 XI

Trzy inne przeciwleg\305\202o\305\233ci Jowiszaobserwowanew nowszych
czasach.)\

ROZDZIA\305\201 XII

Probierz \305\233redniego ruchu planety Jowisza.)

ROZDZIA\305\201 XIII

Ustaleniemiejsc i epok ruchu Jowisza.)

ROZDZIA\305\201 XIV

O pura/laktycznych ruchach Jowisza, tudzie\305\274 o jego odleg\305\202o-

\305\233ci od s\305\202o\305\204ca w stosunku promienia dorocznej drogi ziemi.)

.)

ROZDZIA\305\201 XV)

o planecie Marsie.)

ROZDZIA\305\201 XVI

. 'Trzy inne przeciwleg\305\202o\305\233ci planety Marsa\305\233wie\305\274o obserwowane.)

ROZDZIA\305\201 XVII

Probierz ruchu planety Marsa.)

ROZDZIA\305\201 XVIII

Oznaczenie
po\305\202o\305\274e\305\204 planety Marsa.)

ROZDZIA\305\201 XIX

Rozmiary drogi Marsa w jednostkach promienia drogi
ziemskiej.)))
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ROZDZIA\305\201 XX)

Planeta Wenus.)

ROZDZIA\305\201 XXI

Stosunek\305\233rednic drogi Wenery do \305\233rednicy drogi ziemskiej..)
ROZDZIA\305\201 XXII

Podw\303\263jny ruch planety Wenus.)

.)
ROZDZIA\305\201 XXIII

Rozbi\303\263r ruchu planety Wenus.)

ROZDZIA\305\201 XXIV)

Miejsca epoki anomalji planety Wenus.)

ROZDZIA\305\201 XXV

O planecie Merkurym.)

t
!)

ROZDZIA\305\201 XXVI)

Po\305\202o\305\274enie osi absyd\303\263w u Merkurego.)

ROZDZIA\305\201 XXVII

Wielko\305\233\037 mimo\305\233rodu, oraz sYTl]etrja k\303\263\305\202 Merkurego.)

ROZDZIA\305\201 XXVIII)

Dlaczegoodchylenia si\304\231 Merkuregowydaj\304\205 si\304\231 znaczniejsze
w pobli\305\274u bok\303\263w

sze\305\233ciok\304\205ta, ani\305\274eli w punkcie przyziemnym.)

ROZDZIA\305\201 XXIX

Rozbi\303\263r \305\233redniego ruchu Merkurego.)))
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ROZDZIA\305\201 XXX)

Nowoczesnedostrze\305\274enia rucJlu Merkurego1_)

ROZDZIA\305\201 XXXI)

Ustaleniemiejsc i epok mchu Merkurego...)

ROZDZIA\305\201 XXXII)

Inne rozwa\305\274anie
ko\305\202ysania si\304\231

Arodka drogi Merkurego.)

ROZDZIA\305\201 XXXIII)

Tablicer\303\263wna\305\204 ruchu
pi\304\231ciu gwiazd b\305\202\304\231dnych.)

ROZDZIA\305\201 XXXIV

Sposobyobliczaniamiejscpi\304\231ciu planet w d\305\202ugoAci.)

ROZDZIA\305\201 XXXV

O zatrzymaniach si\304\231 pi\304\231t1\305\202u planet, tudzie\305\274 o ich wstecznych
ruchach.)

ROZDZIA\305\201 XXXVI)

Spos\303\263b wyznaczania czas\303\263w, miejsc
wstecznych.)

\305\202uk\303\263w dla ruch\303\263w)

s
Kopernik w

podesz\305\202ych swych latach tali\305\202 ale (wobec Rhetyka), te
z powodu nazbyt cz\304\231stych mgie\305\202 w nadmorskiem miejscu swojego zamieszka-
nia (l'rauenburg). nic zdolal ani jeden raz dostrzec trudno widzialnej pla-
nety Merkurego. Kilku nowoczesnych dostrzc\305\274eil tego cia\305\202a niebieskiego. po_
trzebnych mu do wyko\305\204czenia jego teorji, dostarczy\305\202 mu. za po\305\233rednictwem

Jerzego Joachima Rhctyka; astronom (i astrolog) norymberski Jan Schoner
(\" 1477,t 1647).z po\305\233r\303\263d jeszcze nleogloszonych w\303\263wczas obserwacyj Ber-
narda Wallera (t 15(4),patrycjusza norymberskiego. slynnego z lubownictwa
astronomjl. ale i II dziwactw.)

.)

I)))
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MIKO\305\201AJA KOPERNIKA)

() OBROTACHCIA\305\201 NIEBIESKICH)

KSfl<;GA SZ\303\223STA

WST\304\230P

Okazali\305\232imy, o ile
zdo\305\202ali\305\233my, jaki ma wp\305\202yw i skutek

przyj\304\231ty ruch ziemi na ruchy ,planet w
d\305\202ug.o\305\233ci,

oraz jakie
nast\304\231pstwa ,poci\304\205ga ;za

sob\304\205
ta zasadabezpiecznai Jwrueozna.

Teraz nale\305\274y nam
si\304\231 z'a\037\304\205\304\207 tym znowu ruchem

pi\304\231ciu gwia,zd
b\305\202\304\231dnych, kt\303\263ry odpowiada zmianom ich szer.oko\305\233ci, lJ:udiz\305\202e\305\274

okaza\304\207, \305\274e nawet co do ty.ch ruch\303\263w wspomniany ruch \305\272iemi

wywiera w,p\305\202yw dostrzegalnyi \305\274e naw'acza im tak\305\274e w tej
mierze prawa.Ta

.oz\304\231\305\233\304\207

nauki jes\037otrzebnaze w.zgl\304\231du, \305\274e

pozwala oceni\304\207 wp\305\202yw zmian szeroko\305\233ci planet przy ich.wschodziei za.ch\037dzie, .orazpod'czasukrywaruia si\304\231
ich w\305\232ir\303\263d

promieni s\305\202o\305\204ca, jak niemniej inny.ch jeszczezjawisk, o :M\303\263-

rych .og\303\263lnikowo ju\305\274 wy\305\274ej wSlpomnie1i\305\233my. ZreSlllt\304\205 pra- \302\267

wdziwe
po\305\202o\305\274enia planet dopierowtedy wolno uwa\305\274a\304\207 za

znane,kiedy b\304\231dziemy znaJd niety&oich
d\305\202ugo\305\233ci po ekliptyce

mierzone,lecz tak\305\274e ich szer.oko\305\233ci. To zatem, co staro\305\274ytni

astranomowie tak\305\274e tu .obiecywalisobie
wyja\305\233ni\304\207 przyjmu-

j\304\205c
nieruchoma\305\233\304\207 ziemi, ta samo my, przyj\304\205wszy jej ru-

chomo\305\233\304\207, wykonamy podobnodok\305\202adniej li
,zwi\304\231\305\272lej.)

l
I)

ROZDZIA\305\201 I
Og\303\263lny wyk\305\202ad odchyle\305\204

w szerokoAci
pi\304\231ciu gwiazd b\305\202\304\231dnych.)

ROZDZIA\305\201 II
Teorja k\303\263\305\202, po kl\303\263rych planety odbywaj\304\205 ruch w szerokoAci.)

.........)))
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ROZDZIA\305\201 III
Jaka jest pochy\305\202oA\305\202 drdg Saturna, Jowisza Marsa.)

ROZDZIA\305\201 IV)

o
pozosta\305\202ych iloAciach w teorji zmian szerokoAci\" trzech

wyiszych planet.)

ROZDZIA\305\201 V

O szerokoAciachplanet Wenus) Merkurego.)

.)
ROZDZIA\305\201 VI

O drugim ruchu w szerokoAci Wenery i Merkurego,wed\305\202ug

pochy\305\202o\305\233ci
ich drdg w apogeach i w perigeacht.)

ROZDZIA\305\201 VII

Jakie
s\304\205 k\304\205ty nachyleniadrdg Wenery i Merkurego.)

ROZDZIA\305\201 VIII

Trzecirodzaj zmian szerokoAci Wenery Merkurego,zwany
wychyleniem.)

ROZDZIA\305\201 IX

O obliczaniuszerokoAci
pi\304\231ciu gwiazd b\305\202\304\231dnych.)

1Ten drugi ruch w szeroko\305\233ci planet wewn\304\231trznych, wraz z trzecim
(o kt\303\263rym Kopernik m\303\263wi w dalszym cll\305\202gu) nie jest wcaIe - jak to spo-
strzeg\305\202 nasamprz\303\263d Kepler - jakim\305\233 oddzielnym rzekomo ruchem planety,
ale wprost geometrycmem nast\304\231pstwem nachylenia p\305\202aszczyzny ich drogi
do ekliptyki, oraz zmiennego polo\305\202enia linii t. zw.

w\304\231z\305\202\303\263w.
Ju\305\202 bowiem samo

wsp\303\263\305\202istnienie heljocentrycznych ruch\303\263w planety i ziemi wystarcza zupetnie
do zdania sprawy ze zmian

po\305\202o\305\202enia planety w szeroko\305\233ci, bez potrzeby
wprowadzania nowych jakich\305\233 ruch\303\263w. To by\305\202o powodem znanego wyrze-
czenia Kepiera ('1571.t 1631)o Koperniku: .Copernicus divitlarum animi
proprii ignarus., t. j.Kopernik nieiwiadom boaactw w\305\202asneao umyslu.)

.\305\202)

-)))
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W\305\201ASNOR\304\230CZNY LISTKOPERNIKA

DO KR(jLA ZYGMUNTAI-go
PIS NY W IMIENIU KAPITU\305\201Y WARMI\305\203SKIEJ)

Najja\305\23311iejgzy i najmi\305\202o\305\233ciwszy w\305\202adco,

Kr\303\263lu i P,anienaj\305\202a5kawszyl

Po zapewnieniu'o na9Zem przywi\304\205zaruu i gotowo\305\233ci do
kornych us\305\202ug. .

Cz\304\231sto ju\305\274 chcieli\305\233my u\305\274ali\304\207
si\304\231 pl1zedTob\304\205. najmi-

\305\202o\305\233ciwszy Pande,na kir:zywdy nasze, lecz wstrzymywa\305\202a nas
jaka\305\233

nie\305\233mia\305\202o\305\233\304\207 nasza i majestat dostojnegoimienia Two-
jeg.o,do kt\303\263rego\305\233my powinni ,z'3iWlsze zWl'iaca\304\207

si\304\231 raczej
z ucz,czeniem,ani\305\274eli ze sprawami. Teraz jednak i trudne

polo\305\274enie nasze i niegodzi.wo\305\233\304\207 zas:z\305\202ych wydarze\305\204, a tak\305\274e

li sam honor WaSizej Kr\303\263lewslciej Mo\305\233d zn'm.s.zaj\304\205 nas napr.zy-
krza\304\207

si\304\231 naszymi \305\274alami i b\305\202aganiem W,aS'zej Mi\305\202o\305\233ci, zaj\304\231tej

ju\305\274 sk\304\205din\304\205d
bardzo wa\305\274nemi sprawy. Nde jest to bowiem

tajnem, jakich obelgdoznajemy ju\305\274 przez .pe\305\202nycb lat siedm
ze strony zbrodniczychj bezczelny,chludzi. przez to, \305\274e za-
r\303\263wno my jak i nasi poddani n\304\231kani jeste\305\233my ogniem i mie-
czem,,napadami i Iroobojami od corarz to wzrastaj\304\205cej Hczby
wrog\303\263w; \305\274e dalej sami

jeste\305\233my jakby uprowad,zena w nie-
wol\304\231 tak, i\305\274 nawet godzJ..ny bez,piecznienie mieszkamy w do-
machnaszych.kt\303\263re

le\305\274\304\205c
w\305\233r\303\263d O'twar,tego pola,wystawione.

s\304\205
ml

\305\202ask\304\231
i na

nie\305\202ask\304\231 \037brodndaflZY, .a nawet przybytek

Bo\305\274y
i

\305\233wi\304\231to\305\233ci
ledwo od zbezczeszczeniachronimy, \305\274e

. wreszcieprawie nie wolno nam be7.karnde wymierzy\304\207 samym)

\\)))
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sobie sprawiedliwo\305\233ci, kt\303\263rej
od innych madko tylko do-.

\305\233wiadczamy. Z czyjej za\305\233 pobudki te przykro\305\233ci
nasze tak

si\304\231

wzmog\305\202y, to
ju\305\274 sk\304\205din\304\205d, jak s\304\205dzimy, jest .znane Waszej

Kr\303\263lewskiej Mo\305\233ci. Jest to bowiem powszechniewiadomem,
gdzie si\304\231

owi rozb\303\263jnicy dotychczaswyl\304\231gali. gdzie si\304\231
na nas

zbroj\304\205, dok\304\205d si\304\231
ze zdobycz\304\205 chroni\304\205. My\305\233my to dotychczas

znosili w cierpliwo\305\233ci, poniewa\305\274, po\305\233wi\304\231ciwszy si\304\231
stanowi

duchownemu, mniej mamy do\305\233wi.adczenia w rzemio\305\233le wo-
jennem. Jednak, poniewa\305\274

na walnym sejmie w Elbl\304\205gu

\305\233wie\305\274o zapad\305\202a by\305\202a
uchwa\305\202a, \305\274e wszyscy maj\304\205 chwyci\304\207 rza

or\304\231\305\274 prrzeciwko tej pladze, a\305\274eby j\304\205 wypleni\304\207 i poniewa\305\274 ro-
:tumiem\305\233my, \305\274e jest to tak\305\274e postanowioneedyktem Waszej
Kr\303\263lewskie\037 Mo\305\233ci, nie uchylili\305\233my si\304\231

od obowi\304\205zku 1 lecz
owszempierwsistali\305\233my si\304\231

m\305\233cicielami tak w\037elkich zbro-
dni. Albowiem, gdy na pocz\304\205tku tego miesi\304\205ca na naszej
ziemi o\305\233miu rozb\303\263jmk\303\263w napad\305\202o na .puhlicz.nej drodze pe-
wnegopoddanegoWaszejKr\303\263lewskiej Mo\305\233ci, obywatelamia-
s\305\202.a Elbl\304\205ga, i odci\304\205wszy mu obiedwie

r\304\231ce,
obrabowali go

ze wszelkiejmaj\304\231tno\305\233ci: bitrgrabia nasz, zebrawszywkr\303\263tce

m::t\305\202\304\205 garstk\304\231 naszych poddanych, wkroczy\305\202 bezustannym.
marszemprawie sze\305\233\304\207 mil w

g\305\202\304\205b terytorj\303\263w Zakonu za \305\233la-

dami owych okrutnych rozb\303\263j.nik\303\263w, napad\305\202 na ndch, wpierw
ni\305\274by si\304\231 po domach rozpr\303\263szyli, zaj\304\231tych podzia\305\202em \305\202upu

w .pewnym bagn,istym lesie;schwytawszy za\305\233 jednegoz nich,
szlachcjca.rodem IZ Marchji (inni ucieczk\304\205 si\304\231 ratowali),od-
wj6z\305\202 go z .powrotcm do domu wraz z

ca\305\202\304\205 zdobyoz\304\205, oraz
z ko\305\204mi i z uzbrojeniemsamych rozb\303\263jnik\303\263w, wpierw upro-
si.wszy i uzyskawszy pozwolenie owego rycerza, kt\303\263remu

podlega owa okolica, jakkolwiek pOlZwolenie w tym razie
nic

by\305\202o potrzebne.
Lecz teraz

ju\305\274 IlIicty1ko \303\263w rycel1z u\305\274ala
si\304\231.

\305\274e dozna\305\202

krzywdy (bo widzi mo\305\274e, \305\274e ta sprawa tak\305\274e i jemu niebez-
piecze\305\204stwem zagra\305\274a), lecz i komtur w Baldze.a nawet
sam dosto\037ny w. mistJrz, nied.o\305\233\304\207 \305\274e

\305\274\304\205da,
lecz tak\305\274e us.ilnie

si\304\231 stara, a\305\274eby owegoschwytanegorozb\303\263jnika. z
ca\305\202\304\205 upro-

wadzon\304\205 zdobyc\302\243\304\205, powr\303\263ci\304\207
do Balgi,kt\303\263r\304\205

to spraw\304\231 Naj-
pl1zewielebniejszynasz biskup WaszejKr\303\263lewskiej M.o\305\233ci sze-)

...)))
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I\"zej przedstawi\305\202. Z tego. pawodu rabusie
ju\305\274 zuchwalejni!

pr.zedtempadn()sz\304\205 przeciwka nam g\305\202awy \037 jak przedtem
zagra\305\274ali miastam, teraz wszyscyprzeciwka nam

si\304\231
zwr\303\263-

ciwszy, wszelak\304\205 prawakacj\304\205, ir\303\263\305\274nemi obelg,ami i cz\304\231stemi

pagr\303\263\305\274kami
nas napa5tuj\304\205; nast\304\231pnie widzimy tak\305\274e, i\305\274 ze

strany w. mistrza graza nam
ju\305\274 prawie niebezpiecze\305\204stwa

i przemac, kt\303\263rej
nie mamy spasabu oOrlepr>ze\304\207, paniewa\305\274 za-

jeciemnasz.emjest madli\304\207
si\304\231,

a nie walczy\304\207; chyba. \305\274e przyj-
dzie nam z

pamoc\304\205 Wasza Kr\303\263lewska Ma\305\233\304\207 z WI1adzOl1\304\205 Sw\304\205

\305\202askawa\305\233ci\304\205,
da

kt\303\263rej
.z tern

wi\304\231ksz\304\205 ufna\305\233ci\304\231.
zwr\303\263ci\304\207

si\304\231

nak\305\202ania nas z jednej strany niewinna\305\233\304\207 naszej sprawy,
a z drugIej niebezpiecze\305\204stwa naszeg,aKa\305\233cia\305\202a. kt\303\263ry

w Wa-
szej Kr\303\263lew&kiej Ma\305\233'cd ma i zawszemia\305\202 najszlachetniejszego.
apiekuna. Ta te\305\274 uni\305\274enie Wasz Majestat zaklinamy i b\305\202a-

gamy. racz
Kr\303\263lewsk\304\205 Sw\304\205 m\304\205dro\305\233ci\304\205

i stanawczo\305\233ci\304\205 zapo-
biec tym zbrodniczym usi\305\202owaniom, Ka\305\233ci\303\263\305\202 nasz i nas sa-
mych, w aczywistem niebezpiecze\305\204stwie pagr\304\205\305\274anych, ota-
czy\304\207 opiek\304\205 Sw\304\205

i
obron\304\205, aby\305\233my mogli i

s\305\202u\305\274b\304\231 Ba\305\274\304\205
i nas

samych, kt\303\263l1zy
n\037e ustajemy w madlitwach a pomy\305\233lny stan

dastajnega Kr\303\263lestwa Twajego.,lepiej zachawa\304\207 w cieniu
wznIos\305\202ych cn\303\263t Twoich,of.iaruj\304\205'c wierne us\305\202ugi

nasze i sama
\305\274y.cie

nasze Waszej Kr\303\263lewskiej Ma\305\233ci, kt\303\263rego. czcimy jaka
naj\305\202askawszego. Pana nas.zega,karnie Mu

si\304\231 palecaj\304\205c.

'Vaszegonajmi\305\202o\305\233ciwszego Majestatu Kr\303\263lewskiego

uni\305\274eni i addani kapelani
Kapitula Warmi\305\204ska 1.

Z Warmji, dnia 22 miesi\304\205ca 1ipca,roku 1516.)

\302\267

Wlnsnor\304\231czny list Kopernika (bruI.ijon) pisany imieniem w\305\202nsnem, oraz
ca\305\202ej kapitu\305\202y warmi\305\204skiej do kr\303\263la Zygmunta I-go.zawieraJ\"cy cle!!!:\"ta-
\305\202obe pr>:eclwko W. Mistrzowi I ca\305\202emu Zakonowi Krzy\305\202ackiemu za organi-
zowane pr%e% nich ustawicme wyprawy \305\202uplewe I rorll\303\263jn\305\202c%e w

g\305\202\304\205b

Warmji. Orygina\305\202 \305\202aci\305\204ski tej skargi wykryl wydawca niniejs%ej ksi\304\205tki

d. 12 sierpnia 1908 r. w stokholmskiem archiwum pa\305\204stwowem (Rih-Arkivet);
tekst jej podajemy tutaj w wiernym pr%ekladzie polskim. Wraz z podoblm\304\205

iotograficzn\304\205 i %
do\305\202\304\205c%eniem obszerniejszych uwag. og\305\202oszony %ostal ten

akt po raz pierwszy przez nas w czasopi\305\233mie Lamus. Zima 1909/10.Lw\303\263w

1910.w artykule pod nag\305\202\303\263wkiem: Miko\305\202aj Kopernik a Zakon Krzy\305\202acki.

wspomnienia I refieksje.
Bibl. Nar. Nr. 15(Kopernik: Wyb\303\263r pism) 8)))
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LISTDO KAPITU\305\201Y WARMI\305\203SKIEJ)

Czcigodnii zaOOJi Panowie,szanowniZwiea-zchni.cy!
Ju\305\274 .dnia wczomjSlZego dowiedzialem

si\304\231
od Najpil\"Ze-

wielebniejs.zegoPana 1/
<O tern, co W 3J8'ze Wielebno\305\233ci piSiZecie

w sprawieprzygotowa\305\204 do go\305\233ciny: ot\303\263\305\274 wszystlw jest ju\305\274

przysposobione,.czyby przyj\304\231cie to 3
mia\305\202o przypada\304\207 na

dzie\305\204\"

postny, czy te\305\274 na mi\304\231sny. List pana Greusinga sk\305\202oni\305\202
mi\304\231

do 1Spiesznegl\" wy,jazdu z Olsz,tyna; tamtejszy burgrabia przy-
j\304\231ty

wraJZ ze
mn\304\205

w Heilsbergu,dok\305\202adniejsz\304\205 otrzyma\305\202 wia-
domo\305\233\304\207, \305\274e nde mo\305\274e

si\304\231 Inazbyt u\305\274ala\304\207 na odmow\304\231 wymiaru
sprawiedliwo\305\233ci. NajprzewielebniejszyPan (bilskup) poleci\305\202

mi przestl1zecWasze Wielebno\305\233ci co d,o odpowiedzi panu
W. Mi,str\037owi (Krzy\305\274ak\303\263w), je\305\274eliby 1iJSty nie

by\305\202y jeszczewy-
sIane, a\305\274eby w egzemplarzu pos\305\202anym przez Jego pnzewie-
lebno\305\233\304\207 dodane zosta\305\202o to \037astl'ze\305\274eil1iie

\302\273a\305\274eby \305\233wi\304\231ta spra-
wiedliwo\305\233t5 nie

by\305\202a tamowan\304\205cc, dla tern pewniejszegoza-
pobie\305\274enia szydwczemu.i przewrotnemu t\305\202\303\263maczeniu przez
nJi,ch tego listu l. Jego Pl1zew.ielebno\305\233\304\207 otrzyma\305\202 r\303\263wnie\305\274

\305\233wie\305\274e wiadomo\305\233ci, \305\274e Moskwa z kir\303\263lem
pok\303\263j zawar\305\202a. na

jakich za\305\233 warunkach to
nast\304\205pi\305\202o, spodziewa si\304\231 biskup)

\302\260f)

1/ Biskupa warmi\305\204skiego. Byl nim pod\303\263wczas Fabjan Luzja\305\204ski de
Merkellngerode.

3
Przyj\304\231cie, o kt\303\263rem tu mowa, jest - wnosz\304\205c z innych wsp\303\263\305\202cze-

snych wiadomo\305\233ci - w zwi\304\205zku z przybyciem do Prus i do Warmji legata
papieskiego, dominikan\305\202na Mikolaja SChomberga, p\303\263tniejszego arcybiskupa
Kapuy i kardynala. wysianego tam przez Leona X-go w celu u\305\233mierzenia

dlugotrwalego zatargu pomi\304\231dzy kr\303\263lem polskim. a Zakonem Krzy\305\274ackim.

Chodzi\305\202o w tern o uchylanie si\304\231
w. Mistrza od skladania kr\303\263lowi przy.i\037p:i

wierno\305\233ci, do Cll:ego stypulacjami pokoju toru\305\204skiego (1466 r.) \305\202>yl obowi\304\205-

zany; o
ci\304\205gle zatargi s\304\205siedzkie, jakotd o podst\304\231pne knowania

Krzy\305\274ak\303\263w

i podburzanie cesarza i Moskwy przeciwko Polsce.Kopernik byl pod\303\263wczas

administratorem d\303\263br kapitulnych z
siedzib\304\205 b\304\205dt to w obronnym Olsztynie

(Allenstein), b\304\205dt \305\202et w Melzaku (dawne staropruskie Melzekuke), sk\304\205d
te\305\274

i datowany fest ten list.
a Przez w. Mistrza Krzy\305\274ak\303\263w. Byl nim w\303\263wczas Albert kurfirst

brandenburski, rodzony siostrzeniec kr\303\263la Zyp:munta, ten sam. kt\303\263ry w kilka
lat potem. w kwietniu 1525r..jut jako \305\233wiecki

ksi\304\205\305\274\304\231 lenniczy, zlotyl kr\303\263-

lowi polskiemu hold i
przysi\304\231g\304\231

na rynku krtlkowsklm.)

I.
\\)

I

!)))
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lada chwila dowiedzie\304\207. Tak
wi\304\231c

s\304\205siad\303\263w (Krzy\305\274ak\303\263w) ju\305\274 run\304\231\305\202a
II.

Wielebno\305\233ciom.

Z Melzaku, d. 22'pa\305\274d.zie\037nika 151811'. .P.S.
St\304\205d

tak\305\274e oddal\304\231 &i\304\231 jak zd.o\305\202am najrychlej.
Miko\305\202aj Kopernik.

Adres:Czcigodnym i zacnym panom, pra\305\202atom,

.kanonikom i kapitule ko\305\233cio\305\202a Warmi\305\204skiego,

l>anom j zwierzchnikom sWQjm najszanoWilldejszym.)

ca\305\202a dufno\305\233\304\207 naszych
Polecam

si\304\231 Waszym)

o)

.)
LISTDOBISKUPADANTYSZKA)

Najprzewielobniejszyw Chrystusie Ojczei Panie
mi\305\202o\305\233ciwy

I

DziiSiaj ,zaprzyzwolen.iemi
'Zigod\304\205 Wa.sze\037 Przewielebno-

\305\233ci
obj\304\205\305\202em

'Od
Kapitu\305\202y w posiadanie kanonj\304\231 i prebend\304\231,

opro\305\274ni.one przez \305\233mier\304\207
\305\233wi\304\231tej pami\304\231ci F\0371iksa (Reicha)dla

pana Rafa\305\202a Konopackiego,zacodzi\304\231ki sk,\305\202adam Waszej Prze-
wielebno\305\233ci, i ,nic

w\304\205tpi\304\231,
\305\274e sam Rafa\305\202 uma

t\304\231
\305\202askawo\305\233\304\207

Waszej Pl1zewic1ebno\305\232iai wraz z panem wojewod\304\205 pomOtr-
slcim, swoim opiekunem, jak to

si\304\231 nale\305\274y 8. Pragn\304\231 i staram
si\304\231 poleci\304\207

usiluje Waszej P.rzewielehno\305\233ci, kt\303\263remu na
us\305\202ugi

si\304\231 oddaj\304\231.

.
Waszej Pr.zewielebno\305\233ci

zupe\305\202nie oddany
Mikolaj Kopcl'lIik.)

}
\305\202

\\)

Z Frauenburga, d. 11marca 1539r.
Adres:Najprzewielebn.iejszemuw Chrystusie Ojcu i Panu
Janowi. z

Bo\305\274ej
\305\202al<;lci Biskupowi Wal'mi\305\204skiemu, Panu mo-

jemu mi\305\202o\305\233ciwemu.)

J

()

1\\ W oryginale \305\202aci\305\204skim: .Sicioitur tota con!identia vlcmorum iam
corruilc. Z widorznem zadowoleniem donosi Kopernik, te intrygi Krzy tu-
k\303\263w, podburzaj\304\205cych ksil:cia moskiewskieRo do wojny z Polsk\304\205. zosta\305\202y uda-
remnione \305\233wie\305\274em zawarciem wzajemnego pokojU'.

o Kopernik ze strony swojej maiki byl bliskim powinowatym szlache-
ckiej rodziny Konopackich, a

tak\305\274e, lubo
ju\305\274

nieco dalszym, rodziny Dzia-
Iy\305\204skich. Kostk\303\263w i Czapskich.)

, ,) s.)

\037)))
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Przewielebnyw Chrystusie Ojozei.Panie naj\305\202aska;wszy I.
Spe\305\202ni\305\202em ju\305\274 to, czego \305\274adn\304\205 miar\304\205 nie nale\305\274a\305\202o mi

pomin\304\205\304\207
i

s\304\205d.z\304\231,
\305\274e uczyni\305\202em zado\305\233\304\207

\305\274\304\205daniu WaszejPrze-
wielebno\305\233ci. Co za\305\233 do zaipytania, jak d\305\202ugo \305\274y\305\202 \305\233wi\304\231tej pa-
mi\304\231ci niegdy\305\233 \305\201ukasz Waozelrodt.poprzednik Waszej Prze-.
wielebno\305\233ci, a

m\303\263j wuj. odpowiadam,i\305\274

\305\274y\305\202

lat 64i 5 miesi\304\231cy,

\305\274e na biskupSitw.ie zostawa\305\202 23 lat, a umar\305\202 dnia 30-gomarca
roku Chrystusa 1512.N a tI1.im wygas\305\202 ten

r\303\263d, kt\303\263rego herby
.znajduj\304\205 si\304\231

w Toruniu na dawnych pomnikach i Licznych
zabytkach 7.

Pozostaj\304\231 nadal gotowym do
us\305\202ug Waszej Przewiele-

bno\305\233ci)

oddany w
zupe\305\202no\305\233ci

Mikolaj Kopernik.
Z Frauenburga, d. 11stycznia 1539r.

Adres:NajprzeW1ielebniejlszemu w Chrystusie
Ojcu i Panu, Janowi, z

Bo\305\274ej
\305\202aski

biskupowi WaJ'mi\305\204skiemu, ,panu mojemu
mi\305\202o\037ci:wemu.)

7
\305\201ukasz Watzelrode, Waczenrod lub Waczelrodt I t. p., znakomity

biskup warmi\305\204ski (od 1489 r.do 1512)by\305\202 rodzonym wujem, a zarazem opie-
kunem maloletniego Kopernika po \305\233mierci jego ojca, takte Miko\305\202aja (t 1482r.

\"w Toruniu). On to
zaj\304\205\305\202 si\304\231

losem obydw\303\263ch swoich siostrze\305\204c\303\263w, starszego
Andrzeja i m\305\202odszego Mikolaja Kopernik\303\263w, \305\202o\305\274y\305\202

Da ich studja. kolejno
w W\305\202oclawku. a potem na uniwersytetach w Krakowie. w Bolonji, w Rzy-
mie, Perrarze i w Padwie. List niniejszy pisa\305\202 Kopernik do. znanego dobrze
sk\304\205din\304\205d. Jana Dantyszka, od n\037dawna biskupa warmi\305\204skiego i nast\304\231pcy

swojego wuja na stolicy biskupiej.)))



117)

LISTDOKS.PRUSKIEGOALBERTA)
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Ja\305\233nie o\305\233wiecO'IlY Ksi\304\205\305\274\304\231, Mi\305\202o\305\233ciwy
PanieI

Woz.oraj dopiero otrzyma\305\202em od Jana Benedykta8,
doktora JegoMo\305\233ci Kr\303\263la Ipolskiego list, a na moje pismo
odpowied\305\272, odnosz\304\205c\304\205 si\304\231

do szacownegoJerzego.Kl.IJIlhaim,

rz\304\205dcy w Tapiau. Poniewa\305\274 list ten nie zawiera nic obcego
tej sprawie,przeto posy\305\202am go Waszej Ksi\304\205\305\274\304\231cej

Mo\305\233ci wory-
ginale, a z niego dowie

si\304\231
WaSla

Ksi\304\205\305\274\304\231ca
Mo\305\233\304\207 o radzde

i o ..zdaniu tego doktora. Gdybym do rad tych m\303\263g\305\202
doda\304\207

je\037eco korzystnego,a\305\274ebym dobremu P8JIlu. rz\304\205dcy
Wa-

szej Ksi\304\205\305\274\304\231\304\207ej Mo\305\233ci, m\303\263g\305\202 by\304\207 pomocnym do przywr\303\263cenia

zdrowia, nie
szcz\304\231dzi\305\202bym \305\274adnego trudu i starania, a\305\274eby

pl'Zys\305\202u\305\274y\304\207 si\304\231 Waszej Ksi\304\205\305\274\304\231cej Mo\305\233ci, kt\303\263remu usdlnie
si\304\231

polecam)
Was.zej Ksi\304\205\305\274\304\231ceJ

Mo\305\233ci

odd8JIlY s\305\202uga

Mikolaj Kopernik.)
W Frauenburgu, 21 czerwca 1541r.)

Adres: J a\305\233n.de O\305\233wieconemu i Ja\305\233nie Wielmo\305\274nemu

Albertowi z Bo\305\274ej \305\202aski Margrabi Brandenburskiemu w Pru-
siech.)

\

8 Jan Benedykt Solla. rodem z Lu\305\202yc, doktor medycyny, lekarz kr\303\263la

Zygmunta i autor godnych uwagi pism lekarskich (m. i.o morowej zarazie)
by\305\202 jednym z przyjaci\303\263! naszego astronoma. Niniejszy list Kopernika. pisany
do ksi\304\231cia pruskiego Alberta, odnosi

si\304\231
do wsp\303\263lnych zabieg\303\263w

- Solly
i Kopernika -

a\305\274eby niejakiego Jer...goKunhaima, ci\304\231\305\274ko chorego dworza-
nina

ksl\304\205t\304\231cego.
do zdrowia przyprowadz\305\202\037. Kopernik studjowaJ medycyn\304\231

w Padwie (1501-1504),poczem w Warmji pozyskaJ niepospolit\304\205 wzi\304\231to\305\233\037

jako lekarz bieg!y i troskliwy. Ten jego rozg\305\202os musiaJ by\037 znaczniejszy.
skoro ksi\304\205\305\202\304\231

Albert czyni u kapitu\305\202y warmif1skiej starania o jej pozwolenie
na wyjazd >czcigodnego kanonika Ieka.Kopernika.. do cIJorego owego
Kunhaima w Taplau za Kr\303\263lewcem. Kopernik pomimo s\304\231dziw\037go jut wieku

(liczy! w\303\263wczas 69-ty rok \305\202ycia) i zlej pory roku (marzec 1541r.) pu\305\233ci! si\304\231

w drog\304\231,
a spelniaJ'lc czyn ludzki I tyczenie ksi\304\231cia, przyhy! do lo\305\202a chorego.)

\037)))
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CzcigodnemuPa.nu BennaroowiWaipo,wskiiemu.
kantorow.i. ikanoIllikowi katedralnemu w KrakOiwie,

sekretarzowi JegoKr\303\263l. Mo\305\233ci Kr\303\263la PolsJdego.
Kiedy\305\233 .mi ,niedawno temu, najlepszyBernardzie',prze-

s\305\202a\305\202 dzie\305\202ko o
\303\263smej sferze, wydane przez Jana Werne.ra

z NoryrnbergPo, Q krt\303\263rem wspominasz,\305\274e jestzachwalanem
przez wielu, uprasza\305\202a .mi\304\231

Wielebno\305\233\304\207 Twoja, a\305\274ebym Ci
tak\305\274e- d moje o niem ,zdanie objawi\305\202. Co niez,awodnieuczy-
ni\305\202bym tern ch\304\231tniej, im prz)'Ichylniej i korzysl:iniej mo\305\274naby

je zale,ca\304\207. Tu jednak m\303\263g\305\202bym pochwali\304\207 jedynie prac\304\231
i usi-

\305\202owanie autora, mimo \305\274e Arystoteles ostrzega, i\305\274 badaoze
powinni by\304\207 wdzi\304\231czrui nietylko tym, .kt\303\263nzy utwory ich wy-
chwalaj\304\205, ale tak\305\274e d tym, kt\303\263rzy b\305\202\304\231dy wytykaj\304\205, poniewa\305\274)

J, .)

,Bernard z Radochoniec Wapowski. p\303\263tniejszy kanonik kapitu\305\202y kra-
kowskiej, geograf i historyk, by\305\202 koleg'\305\202

-nieco m\305\202odszym
- Kopernika na

Uniwersytecie Krakowskim.
Znajomo\305\233\304\207

i przyjat\305\204 obydw\303\263ch tych m\037\305\274\303\263w
od-

\305\233wie\305\274a\305\202a
si\304\231

i utrwala\305\202a przy r\303\263\305\274nych sposobno\305\233ciach, podczas pobytu ich
b'\305\202dt to w kraju. b'\305\202dt te\305\274 w Italji. Nie ma\305\202o przyczyni\305\202o si\304\231

do tego takte
wsp\303\263lne obydwom zamilowanie do pi\304\231knej sztuki gwiaMziarskiej. Wapowski
by\305\202, podobnie jak i Kopernik. takte doktorem prawa ko\305\233cielnego (pro-
mocji bolo\305\204skiej); zmar\305\202 w Krakowie w 1535r..na o\305\233m lat przed Koperni-
kiem. Pr\303\263cz kroniki rzeczy polskich. b\304\231d\304\205cej w pewnej mierze dalszym ci'\305\202-

giem kroniki Miechowity. trwa\305\202'\305\202 Wapowskiego zas\305\202ug\304\205 by\305\202y zabiegi jego
oko\305\202o najpierwszych kart geograficznych Polski. Zob. pod tym wzg1\\:dem
nasz\304\205 prac\304\231 p. t. Marco Beneventano, Kopernik, Wapowslci, a najsiarsza
karta oeograficzna Polski. Krak\303\263w, 1901.

10 Jan Werner z Norymbergi ('1468, t 1528) astronom
wsp\303\263\305\202czesny

Kopernikowi, a m. i. autor dzie\305\202ka, dzisiaj niezmiernie rzadkiego O ruchu
\303\263.mej sfery, wyd. 1522r. w Norymberdze. Dzie\305\202ko to \305\233wie\305\274o po wyj\305\233ciu

przes\305\202a\305\202 by\305\202 Wapow.ki z Krakowa Kopernikowi z
pro\305\233b\304\205 o wypowiedzenie

zdania o pomys\305\202ach Wernera. Niniejszy d\305\202ugi list Kopernika (z d. 3 czerwca
1524 r.).b\\:d\304\205cY jakgdyby ma\305\202ym traktatem naukowym. jest w\305\202a\305\233nie odpo-
wiedzi'\305\202 na

\303\263w. dzisiaj nieznany list Wapowskiego. Zawiera on surow'\305\202, ale
\037prawiedliw\304\205 krytyk\304\231 dziwacznych wyobra\305\274e\305\204 i

pomys\305\202\303\263w Wernera, kt\303\263remi

trudn\304\205 kwestj\\: r\304\205,chu precessyjneliO. ju\305\274
i tak

ciemnI\305\202, jeszcze bardziej za-
ciemni\305\202. Z listu tego podajemy tutaj tylko maly urywek. d\305\202u\305\274sze bowiem
wywody naukowe Kopernika (znajduj\304\205ce Bi\\: na miejscach przez nas wy-
kropkowanych), lI!0g'\305\202 interesowa\304\207 tylko zawodowego astronoma.)

,)))
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w ten spos\303\263b przys\305\202uguj\304\205 si\304\231 chc\304\205cym prawd\304\231 wy\305\233ledzi\304\207.

Poza tern nie wiele bywa u\305\274yteczn\304\205 krytyka, lecz owszem
bezowoon\304\205, poniewa\305\274 .zaroo.umialcy wol\304\205 raCllej przygania\304\207,

ani\305\274eli tworzy\304\207. Dlatego obawiam
si\304\231, a\305\274eby

mi kto nie za-
rzuci\305\202, \305\274e kogo innego gani\304\231, kiedy tymczasem sam nic

I. lepszegonie
daj\304\231.

To te\305\274 chcia\305\202bym ten pf'zedmiot, tak jak
jest, trosce innych pOiZostawi\304\207 ,i Wielebno\305\233\304\207 Twoj\304\231 uprasza\304\207,

a\305\274eby
zechcia\305\202a poprzesta\304\207 na og\303\263lnej odpowiedzi.
Gdy jednak rozwa\305\274am, \305\274e co innego jest szkalowa\304\207

i dra\305\274ni\304\207,
a co innegopoprawia\304\207 :i

b\305\202\304\231dy ,prostowa\304\207, podobnie
jak iUl1Ia jest rzeozchwali\304\207, a ilIlna pochlebia\304\207, nie widz\304\231, dla-
czegoby.m\305\274yczeniu TwojemulI1ie mia\305\202 zado\305\233\304\207 uczyni\304\207, a przez
to zdawa\305\202 sj\304\231

ubli\305\274a\304\207 zami\305\202owaniu Twojemui usilno\305\233ci w tych

rzeczach, kt\303\263rym si\304\231 gOO'IJwie oddajesz.A\305\274eby
za\305\233 nie zda-

wa\305\202o si\304\231,
\305\274e nierozwa\305\274nie_ wyst\304\231puj\304\231 przeciwko autorowi,

postaram si\304\231 wykaza\304\207 naj oczywi\305\233ciej, w kt\303\263rych szczeg\303\263\305\202ach

teorji ruchu gwiazd sta\305\202ych 0'Il
pob\305\202\304\205dzi\305\202

i na czem wyw\303\263d

jego utyka, gdy\305\274
to przyczyni si\304\231

niema\305\202o do wyrozumienia
istoty tego przedmiotu.

Nasamprz\303\263d pope\305\202ni\305\202 !b\305\202\304\205d chr.()noloS'ic\037ny, poniewa\305\274

mniema\305\202, \305\274e drugi rok panowania cesarzaAntonina Pobo-
\305\274nego, w kt\037rym Klaudjusz Ptolemeusz uwa\305\274ane przez si\304\231

gw,iazdy stale w katalog uj\304\205\305\202, by\305\202 150-tym rokiem od naro-
dzenia Chrystusa, podczasgdy rzeczywi\305\233cie by\305\202

on 139-tym
rokiem. Ptolemeusz

_

bowiem .
Co wreszciesam o ruchu sfery gwiazd sta\305\202ych s\304\205dz\304\231?

Poniewa\305\274 na to inne pTlzero-aczammiejsce11, uwa\305\274am Ila
rzecz zbyteczn\304\205

i
lI1iiew\305\202a\305\233ciw\304\205 d\305\202u\305\274ej si\304\231

tu nad tern zatrrly-

mywa\304\207, wystarczy bowiem, je\305\274eU \305\274yczenie Twoje zaspo-
koi\305\202em wypowiadaj\304\205c, czego \305\274\304\205da\305\202e\305\233, moje o dzie\305\202ku tern

zdanie.
\037ycz\304\231 jak najlepszegozdrowia Waszej Wielebno\305\233ci.

\037 Mikolaj Kopernik.
Z Warmji, dnia 3 ozerrw.ca 1524r.)

11Ma Kopernik tutaj na my\305\233li g\305\202\303\263wne swoje dzlelo O obrotach cia'
niebielkich. a w uczeg\303\2631no\305\233cl jego III-cli\305\202 ksi\304\231g\304\231. kt\303\263rej przedziwne kon-

strukcje roronowiczne byly w 1524r. ju\305\274
niemal lIotowe. Zob. naSZli ksill\305\274k\304\231

M. K..
Cz\037\305\233\304\207

I.Itr. 850 i nalt.)

.)

-)))



TEOFILAKTA- SCHOLASTYKA) SIMOKATTY)

LISTY
OBYCZAJOWE, SIELS[UEl EROT\305\202'CZNE)

Z GRECKIEGO NA J\304\230ZYK \305\201ACI\305\203SKI PRZE\305\201O:J;Y\305\201

MIKO\305\201AJ KOPERNll{l)

Poprzedza rzecz
sam\304\205

WIERSZ

\302\273 Wawrzy\305\204ca Korwina, pisa\037za kr\303\263lewskieg,o miasta
Wroc\305\202awia, w kt\303\263rym \305\274egnaj\304\205c

mieszka\305\204c\303\263w Prus opisuje,
jak. wielk\304\205 pI1zyjemno\305\233\304\207 sprawi\305\202y mu

nast\304\231puj\304\205ce poni\305\274ej

listy Teofilakta, tudzie\305\274 jak 5\305\202odkim jest dla wy.\037a\305\204ca po-
wr\303\263t do. oj,ozy.zny\302\253.

W\305\233r\303\263d wierszowanegoopisu Warmji jeslust\304\231p
odno-

sz\304\205cy si\304\231 bezpo\305\233rednio do biskupa warmi\305\204skiego \305\201ukasz\",

oraz do jego siostrze\305\204ca Miko\305\202aja Kope!\"nika.
\302\273 ....

m\304\231\305\274\303\263w naj\305\233zanowniejszych, [pomi\304\231dzy kt\303\263rymi

wielkiej powa,gi \305\201uk asz, dostojny pasterz i zwierzchnik
z

po.bo\305\274no\305\233ci s\305\202ynie. Warmja, kt\303\263rej
znaczna

cz\304\231\305\233\304\207 le\305\274y)

l Kopernik bawi\304\205c na studjach lekarskich w Padwie (1501-1504)sko-
rzysta\305\202 z obecno\305\233ci tam w\303\263wczas kilku dzielnych hellenist\303\263w (Marco Mussuro.
Niccolo Leonico Tomeo i i.).a\305\274eby lepiej si\304\231 poduezy\304\207 J\304\231zyka greckieao.
W\303\263wczas to. i

p\303\263\305\272niej. w chwilach wolnych od innych zaj\304\231\304\207.
zabawia\305\202 sI\304\231.

dla wprawy. t\305\202umaczeniami z greckiego na
\305\202acin\304\231. Takich jego mniejszych

utwor\303\263w by\305\202o podobno kilka. Z nich dochowa1y si\304\231
dwa: wspomniany ju\305\274

powy\305\274ej (zob. przypisek nasz na str. 47) list Lysida do Hipparcha o tajni-
kach filozofji pytagorejskiej. oraz rzecz druga, obj\304\231to\305\233ciQ wi\304\231ksza. Teofi-
lakta Simokatty Listu obuczajowe. sielskie i erotuczne. Tekst grecki, tak do
tamtego jak i do tego przek\305\202adu. zaczerpn\304\205\305\202 by\305\202 Kopern\037 z Aldy\305\204skiego

w Wenecji 1499 r.wydania zbioru 26-ciu epistolograf\303\263w greckich. Nad wygla-)

.)
.)))
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w ziemi prusJciej, szcz\304\231\305\233liw\304\205 jestpod jego rz\304\205dem. Przy nim

uczony m\304\205\305\274, j,ak wiemy Ach\037ttes przy Eneaszu, dzie\305\202a tego
z j\304\231zyka greckiego.na

\305\202acin\304\231 numa-cz, kt\303\263ry szybki ruch
ksi\304\231-

\305\274yca
i \305\202 u d a;

\304\205

ce r u ch Y s \305\202 o \305\204 ca, jakote\305\274
i\305\202\" u ch y

g w i a z d b \305\202

\304\231

d.ny ch, zdumiewaj\304\205ce dzie\305\202o
\305\232tw\303\263rcy,

. u m i e ()b j a \305\232i11i a \304\207 n a g od 'fi Y ch Po d2:i IW U rl a s a-
d a ch ...\302\253)

DO NAJ PRZE WIELEBNIEJSZEGO

PANA \305\201UKASZA BISKUPAWARMI\305\203SKIEGO

LISTMIKO\305\201AJA KOPER\305\202tlKA

Zdajemi
si\304\231, NajprzewielebniejszyPanie i Ojczenaszej

ojczyzny, \305\274e TeofilaktosScholMtyk, listy obyczajowe,sielskie
i erotyczne trafnie uporz\304\205dkowa\305\202. Zapewne z uwagi, \305\274e

zw\305\202aszcza rozmaito\305\233\304\207 bawi\304\207 a;wykla i \305\274e r\303\263\305\274ne umys\305\202y- w r\303\263-

\305\274nych plTledmiotachmaj\304\205 upodobanie:jednym powa\305\274ne..dru-

gim lekkie,innym prawdz\037we, a Lnnym zany\305\233looe rzeozy
pr\037ypadaj\304\205

do smaku i kaidy sw\303\263j ,przedmiot wy\305\202\304\205cznie
lubi.

Przeto rzeczy lekkiez powa\305\274nemi, a p\305\202oche
z grootownemi)

dzeniem przek\305\202adu pracowa\305\202 z przerwami przez lat kilka. a wreszcie, przy

sposobno\305\233ci
odwiedzin Krakowa. og\305\202osi\305\202

tu ten utw\303\263r drukiem w 1509 r.
u Hallera, poprzedziwszy .amll rzecz listem dedykacyjnym do biskupa War-

mi\305\204skiego Lukasza Waczenrod, swojego wuja, opiekuna i dobrodzieja. Druk

len, naleillcy dzi\305\233 na najwi\304\231kszych rzadko\305\233ci (znane Sil wszystkiego 3 egzem-
plarze) ma na wst\304\231pie d\305\202u\305\274szy wiersz \305\202aci\305\204ski znanego humanisty \305\233lqskiego.

Wawrzy\305\204ca Korwina (Raabe), pisarza miejskiego w Wroclawiu, a niegdy\305\233
-

podczas studj\303\263w
krakowskich - starszego kolegi Kopernika. W wierszu tym

Korwinus, kt\303\263ry
bawU czas jaki\305\233 na Warmjl, powracaJlIc (1508r.)do swo-

jej ojczyzny, tegna si\304\231
z ziemiII pruskIl i warmi\305\204skIl. oraz z jej mieszka\305\204-

cami, a w\305\233r\303\263d tego umieszcza jednll wiadomo\305\233\304\207, odnosz\304\205ClI si\304\231 niewlltpliwie
do Kopernika. Podajemy jll proz\304\205 w wiernym przekladzie polskim. Dla bio-

grafa jest ona wa\305\274n\304\205, \305\233wiadczy bowiem, te wielkie odkrycie heljocentrycznej

budowy \305\233wiata jut przed rokiem 1508dokonane zosta\305\202o. Zob. naszli ksi\304\205\305\274k\304\231

M. K.. Cz\037 l, Ktrak\303\263w 1900,str. 17 i 80.
Same listy Teofilakta Simokatty nie przedstawiaj\304\205 nic ciekawszego.

Umie\305\233cili\305\233my kilka z po\305\233r\303\263d
nich - wszystkich jest 85 - jako pr\303\263bk\304\231

ca-
lo\305\233ci i powtarzamy. te przek\305\202ad Kopernika powsta\305\202 jedyni, z ch\304\231ci wpra-

wienia
si\304\231 naszego astronoma w rozumieniu tekst\303\263w areckich.)

.)
-)))
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tak

powi\304\205za\305\202, i\305\274by ka\305\274dy czYtelnik m\303\263g\305\202
w nich, jakby

w ogr\303\263dku w\305\233r\303\263d kwiatk\303\263w, co mu
si\304\231 spodobawybra\304\207. We

w&zystkich za\305\233 listach taki po\305\274y,tek zawar\305\202, i\305\274 one nie listami,
ale raczej prawem i przepisami do

Ul'\\Z\304\205drzeruia ludzkiegO'
\305\274ycia si\304\231 wydaj\304\205, czegojawnym dowodemjest ich

kr\303\263tko\305\233\304\207,

najbal1dziejbowiem tre\305\233ciwe i w
my\305\233li najzasobniejszefl roz-

maitych pisarz\303\263w pozbiera\305\202. Codo list\303\263w oby\037zajowych i siel-
.

skkh, tym nie\305\202atwo kto co\305\233 zarzuci; erotyczne za\305\233, lubo
z nadpLsu zdaj\304\205 si\304\231 zapowiada\304\207 swawol\304\231, wszelako, jakO'
lekal1zegorycz lekarstw s\305\202odyczami \305\202agodzi\304\207 zwykli, a\305\274eby

dla ,za\305\274ywaj\304\205cych by\305\202a znoooiejsz\304\205, tak pil'awie i te
s\304\205 og\305\202a-

dzone, i\305\274 niemniej od tamtych obyczajowemiIpowinnyby si\304\231

naz\037wa\304\207. CD,gdy tak jest.uwa\305\274aj\304\205c
za rzecz

nies\305\202uszn\304\205, a\305\274eby

je lSami tylko Grecy czytali, za\305\233 u \305\202acinnik\303\263w
hy\305\202y nieznane,

postara\305\202em si\304\231 wedlug si\305\202 na
\305\202acin\304\231 je pr.ze\305\202o\305\274y\304\207.

Tohie
za\305\233,

NajprzewielebniejszyPanie, maly ten podarek po\305\233,wi\304\231oam,

kt\303\263ry
lUlie daje si\304\231 bynajmniej 'por\303\263wna\304\207

z Twoj\304\205 dabr.oczYlll-

nO\305\233c!\304\205,

skorowszelka tegO' I'odzaju moich
my\305\233li praca lub

OWDC, za Twoj\304\205 wlasno\305\233\304\207 s\305\202usznie uchodzi\304\207 powinna, CD jest
prawd\304\205, a CD tak\305\274e Ovilidius do Cezara Germanika niegdy\305\233

powiedzial:\302\273PDmyslDwD\305\233\304\206 mDja Dbliczem tWDjem utrzy-
muje si\304\231

i upada 2.)

Na kD\305\204cu calegodruku, dzisiaj niezmiernierzadkiegO',
wyt\305\202oozDnD (w j\304\231zyku laci\305\204skim):

DrukDwano w Krakowie
w dDmu 'pana Jana Hallera

Roku naszego.zbawjenja1509.')

.)
1.ObyczajDwy

KRYTJAS DO PLOTYNA

SwiergDcz\304\205cy l\\JOnik pDlny z
lIladchodz\304\205c\304\205 zorz\304\205 pa-

rann\304\205 rozpoczyna.sw\303\263j \305\233piew, .glo\305\233.ndej
.za\305\233 i diwi\304\231czniej daje

si\304\231 s\305\202ysze\304\207
w gDdzinie pD\305\202udl1liOlWej, kiedy jest jakoby prze-)

.
I)

.
2 Ovidius. F(lsli I, ts.)))
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pajony promieniami s\305\202o\305\204ca. I tak nuci ten \305\233piewak obrawszy
sabiedrzewa za a\305\202tarz, a pole ,za widowni\304\231, pIiZechodniom

ci\304\205gle pr.zy\305\233piewuj\304\205c.
Tak te\305\274 i my spieszymy do opiewania

twoich cn\303\263t,
one bowiem podn()sz\304\205 nas, a do chwalenia ci\304\231

pobudzaj\304\205,
oddawna bowiem ziomk\303\263w pogr\304\205i.ony.ch w nie-

czystem \305\274yciu,
do cnoty pobudzi\305\202e\305\233.

Tak sta\305\202em si\304\231 Krytya-

sem, a Plot)'\\I1ouS wys.t\304\205piwszy z ciala, uczenieI'o.zprawiatu

na ziemi, lub te\305\274 filozof ja przybrana 'W cia\305\202o, z lud\305\272mi jak
cz\305\202owiek rozmawia.)

26. SIelski
TERY STRONDO SPIRONA

Na
Etn\304\231 g\303\263r\304\231 sycylijsk\304\205 idziemy, \305\274egnaj\304\205,c Attyk\304\231.

Ni-

gdzie bowiem nieprzyja\305\272niejszej nie wid.zia\305\202em ziemi dla
wzrostu ownc\303\263w: zamiast gruszek mirty, zamiast j\304\231czmienia

bluszcz nam wydaje. Dlatego.pierwszych moich :niewyra-
s\305\202y.ch

nasion nie powierz\304\231 drugi raz lIliewdzi\304\231cznej lliemi.

Nie mo\305\274e wie\305\233niak .znosi\304\207
g\305\202odu

.i DJi.eprzyja:zneg.o \305\274a\305\201nierza,

ani te\305\274 \305\274eglarze nie
podo\305\202aj\304\205 .piorunOlffi i nawa\305\202nicy.)

.
ft.
I)

-27.Erotyczny
CEKROPISDO DEXYKRATA

M\303\263wi\304\205,
\305\274e magnesowy kamie\305\204 kacha \305\274elazo l ze tern

wi\304\231liJSz\304\205
ma

si\305\202\304\231 \305\274ycia,
im baJ'dziej.z ulubionym przedmiotfm

si\304\231 \305\202\304\205czy. Gdy bowiem kamie\305\204 od towar.zyslla zostanie od\305\202\304\205-'

clJOny, zaraz zamiera i moc swoj\304\205
utraca. Tego radzaju

sk\305\202onno\305\233\304\207, Dcxyk.ratesie,nawe,t i
nie\305\274yj\304\205ce przedmioty po-

siadaj\304\205. Tak samoto, co uczuwam, .st\304\205d pochadzi,.\305\274c pozba-
wiona jestem twojej obecn.a\305\233ci, .co trudniej wys\305\202owi\304\207

ani\305\274eli

wycierpie\304\207. Bodajbym dla
ra\305\274\304\205cych

mnie
bo\305\202e\305\233d\304\205

'zamicni\305\202a

si\304\231
w pociskmi\305\202a\305\233ci. w iskry od piany morskiej g\304\231\305\233ciejs,ze.)

4.2.Erotyczny
PEHYKLESDO ASPAZJI

Je\305\274eli podarunk\303\263w szukasz.nie kochasz;albowiem da-
rami nie kupuje sj\304\231

mi\305\202o\305\233ci. Kochaj\304\205cy si\304\231 czyni\304\205 to nawza-)))
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jem. Je\305\274eli zatem kochasz,raczej dawa\304\207 an.i\305\202eli przyjmowa\304\207

nale\305\274y. Je\305\274eli za\305\233
\305\274\304\205dasz pieni\304\231dzy i dla n,ich udajesz ko-

chanie, uczuciezdradza
j\304\231zyk, kt\303\263ry

za .z\305\202oto Sl}>rzedajeroz-
koszeich pragn\304\205cemu.)

50. Sielski
KALAMON DO SPIRONA

Je\305\274eli wie\305\233niakiem
by\304\207 postanowi\305\202e\305\233, unikaj .zgie\305\202ku

miasta i wrzawy. Je\305\274eli za\305\233 lubisz retor\303\263w i mowruc\304\231, po-
rzu\304\207 motyk\304\231, a

wzi\304\205;wszy pi\303\263ro
j paipier, go\305\204

b.alos
szcz\304\231\305\233cia

za
z\305\202\304\205 wr\303\263\305\274b\304\205. Oskar\305\274ycieli bowiem, ci\304\205gle niepokoj\304\205cych,

nie lubi
og\303\263\305\202

ziemia\305\204ski.)

70. Obyczajowy
PLATODO AXJOCHA)

W\304\231dzid\305\202em j biozemkonie kierujemy, czasem
\305\274eglu-

jemy'z rozpuszczOll1cmi\305\274aglami, niekiedy powstrzymawszy
okr\304\231t kotwic\304\205, odpoczywamyw porcie.W takli sam spos\303\263b

nale\305\274y nam sterowa\304\207 j\304\231zykiem, Ax,jochu, ju\305\274to uzbrajaj\304\205c

go s\305\202owami, ju\305\274
to milczeniemgo pow\305\233ci\304\205ga\037\304\205c.)

83. Sielski
AUCIIINUS DO AMPELlNA).)

Czas winQbrania
ju\305\274 nadszed\305\202, s\305\202odkie jag{)dy s\304\205 doj-

rzale. Pilnuj zatem jak najstaranniej drogi 'publicznej i psa
I\037rete\305\204skiego miej za pomoooika. R\304\231ce przechod1Illia s\304\205

bo-
wiem

niepow\305\233ci\304\205gllwe i naj\\Skorsze do wy,nz\304\205dzania szkody
pracom ziemia\305\204sk.im.)

.)

85. Obyczajowy
PLATODO DIONIZEGO

Je\305\274eli chcesz
by\304\207 panem smutku, obejd\305\272 w()k{)\305\202o gro-

bowce, a znajdziesz Ieka:rstwona
nami\304\231tno\305\233ci. Patrz, naj-

wi\305\202;!ksze szcz\304\231\305\233cia ludzkie czem\305\274e
s\304\205, je\305\274eli nie marn\304\205 i

lekk\304\205

kurzaw\304\205?)

(
,)))



MIKO\305\201AJA KOPERNIKA

SPOS\303\223B URZ\304\204DZENIA MONETY)

Lubo niezliczoneupadku kr\303\263lestw, ksi\304\231stw i r:zeczy-

pospolitychmo\305\274naby naznac>zy\304\207 przyczyny, te jednak cztery:
niezgoda,\305\233miertelno\305\233\304\207, niep\305\202odno\305\233\304\207

.ziemi i spodleniemonety,

s\304\205 wpdlug mojegozdania, na1jg\305\202\303\263wniejs,ze. Trzy ;pierwszes\304\205

t:lk jasne, i\305\274 nikt prawdzie ich nie zaprze-czy;czwart\304\205 za\305\233,

to jest spodleniemonety, niekt\303\263rzy tylko i to
g\305\202\304\231biej

si\304\231
za-

stanawiaj\304\205cy uznaj\304\205, z powlodu, \305\274e nie naraz, gwa\305\202townie,

lecz zwolna i ukrytemi niejako drogami przyprawia pa\305\204stwa

o upadek.
p ien i

\304\205

d z e czyli m on e t a jest to z\305\202oto lub srebro
\037naczone, wed\305\202ug kt\303\263rego stanowi si\304\231

cena .r:zeczyprzeda.j-)

Kiedy w pierwszem dwudziestoleciu XVI-go wieku Zakon Krzy-

\305\274acki. d\304\205\305\274\304\205cy

oddawna do tego. a\305\274eby
wszelkimi \305\233rodkami doj\305\232\304\207

do wzmo-

\305\274enia swej w\305\202adzy
i swoich zasob\303\263w. a r\303\263wnoczesnego osIabienia Polski,

wycofywal systematycznie z obiegu dobr\304\205 monet\037 polsk\304\205
o pelnej wadze

srebra, a przetopiwszy j\304\205
w swych mennicach, z dodawaniem coraz to wi\304\231k-

szej ilo\305\233ci lichego alia\305\274u, tak podrabian\304\205 wypuszczal w zamian za prawdziw\304\205.

doszlo stopniowo do nadzwyczajnego spodlenia monety w Prusiech i w War-

mji. W takim to stanie rzeczy Kopernik. \037d\304\205cy pod\303\263wczas jednym z dele-
gat\303\263w kapituly warmi\305\204skiej, wysl'll'i\305\202

w 1522r.,na sejmiku slan\303\263w pruskich

w Grudzi\304\205dZu, z projektem poprawy monety. kl\303\263remu lo projektowi w sze\305\233\304\207

lat p\303\263\305\272niej (1528 r.) nadal posta\304\207 memorjalu ulo\305\274onego w j\304\231zyku
laciilskim.

Z tego to ciekawego aktu (znajduj\304\205cego si\304\231
w oryginale w Kr\303\263lewieckiem

archiwum pa\305\204stwowem) podajemy tutaj, w t\305\202\303\263maczeniu polskiem, cz\304\231\305\233\304\207 naj-

bardziej istotn\304\205, pomijaj\304\205c szczeg\303\263\305\202y mog\304\205ce
interesowa\304\207 jedynie zawodo-

wego ekonomist\304\231. Otych pomyslach Kopernika w sprawie monetarnej pisali.

z uznani<-m, a nawet z podziwem Ludwik Wolowski, J\303\263zef Supi\305\204ski, Juljan

Dunajewski, oraz inni jeszcze ekonomi\305\233ci polscy.)))



1\"':')

126)

nych, stosownie do postanowienia wszelkiego rz\304\205du lub
rz\304\205dcy. Jest

wi\304\231c moneta niej3lko powszechn\304\205 miar\304\205 ceny.......Ta za\305\233 miara, jak z rzeczy samej wynika, powinna by\304\207 sta\305\202\304\205i niezmienn\304\205, inaczej bowiem
nast\304\205pi\305\202oby zamies.zaniepo-

rz\304\205dku krajowego,jakote\305\274 pokrzywdzeniekupuj\304\205cych i sprze-
daj\304\205cych, gdyby Jlp. \305\202okie\304\207, korzec, lub

ci\304\231\305\274a.rek jakowy nde
zachowywa\305\202y niezmiennej wielko\305\233ci. Pnzez

t\304\231 sta\305\202\304\205
ilo\305\233\304\207

czyli m\037ar\304\231 rozumiem
cen\304\231 czyli wacr-.t-o\305\233\304\207

imienn\304\205 monety,
kt\303\263ra lubo -od dobroci

materja\305\202u zale\305\274y, ,r\303\263\305\274ni
si\304\231 jednak od

naznaczonej ceny wavto\305\233ci\304\205 WCiWJl\304\231tI'Zll1\304\205: moneta bowiem
mo\305\274e

by\304\207 wi\304\231cej cenion\304\205 ani\305\274eli
matel'ja\305\202, IZ k,tMego jest wy_

robiona, albo te\305\274 przeciwnie. _.
P.otrzeba ustanowienia monety jest koni\037zn\304\205. Albo-

wjem, chocia\305\274by zamiana rzeczy mog\305\202a si\304\231 odbywa\304\207 wed\305\202ug

samego d\304\231bru .z\305\202ota lub srebra, kt\303\263ry wobec
og\303\263lneg{) po-rozumienia

si\304\231 ludzi
stanowi\305\202by cen\304\231 t)'lch kruszc\303\263w, to

jednak dla uniknioo,ia wielkiej niewyg'Ody w przynoszeniu
wsz\304\231dzie wag, oraz z powodu \305\274e

czysto\305\233\304\207 dota i srehranie-
\305\202atwo pozna\304\207 si\304\231 daje, postanowiononaznacza\304\207

monet\304\231 pie-
cz\304\231ci\304\205 publiczn\304\205, rol\303\263ra ma

wyra.\305\274a\304\207 zawart\304\205 ilo\305\233\304\207 z\305\202ota lub
srebra,a w ten spos\303\263b by\304\207 r\304\231kojmi\304\205 wiary publicznej.Do monet z.w\305\202aszcza srebrnych jest zwyczajemmjed\305\274

miesza\304\207, a to dla dw\303\263ch, jak mniemam, przyczyn. N asam-
prz\303\263d, a\305\274eby mniej by\305\202a wystawiona na wykupywanie i prze-
tapianie, \037oby nast\304\205pi\305\202o, gdyby si\304\231

z czystego sk\305\202ada\305\202a

srebra;powt\303\263re za\305\233, a\305\274eby
masa .srebrana ma\305\202e podzielona

cz\304\231\305\233ci
i drobne

pieni\304\205\305\274ki,
z przydatkiem czyli z

dodan\304\205 mie-
d,zi\304\205, nale\305\274yt\304\205 zachowa\305\202a wielko\305\233\304\207.

Mo\305\274naby d.oda\304\207 jeszcze
trzeci\304\205 przy.czyn\304\231, t\304\231 mianowicie, a\305\274eby mone.ta, kt\303\263ra

si\304\231

ci\304\205g\305\202ym olJiegie.m wycier:a, przez pr\037ymieszanie inneg-okruszcu
d\305\202u\305\274ej

trw.a\304\207 mog\305\202a. Sprawiedliwa za\305\233 i s\305\202uszna

wtedy tylko jest .cenamonety, gdy ta ma\305\202o comniej z\305\202ota lubsrebrazawiem od
ilo\305\233ci, kt\303\263r\304\205

za
ni\304\205 naby\304\207 mo\305\274na, to jesto tyle tylko mniej, ile :na wydatlci mennicze

od<Ci\304\205gn\304\205\304\207 po-trzeba. Sam bowiem znak wybity powill1Jen m{)neciedoda-
wa\304\207

ju\305\274 pewnej warto\305\233ci.

Moneta traci szacunek
szczeg\303\263lniej przez wielkie jej)

\037)

I

C)

.)))
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pomno\305\274enie,
to jest, gdy tak wielka ilo\305\233\304\207 srebra

jeSi\305\202.
zamie-

niona w monet\304\231, \305\274e ludzie ubiegaj\304\205 !Si\304\231 bardziej za mas\304\205

srebra, ani\305\274eli za monet\304\205. W\303\263wczas bowae.m moneta utraca

swoj\304\205 powag\304\231, gdy za
ni\304\205 tyle .z\305\202ota lub srebra kupi\304\207

nie

mo\305\274na, ile ona sama zawiera i gdy si\304\231
w przetapianiu monety

wi\304\231ksz\304\205 upatruje korzy\305\233\304\207.
Na to jest spos\303\263b jedyny: nie wy-

bija\304\207
wi\304\231cej monety, dop\303\263lci si\304\231

sama w cenienie zr\303\263wna

i nie stanie
si\304\231

nieco dro\305\274sz\304\205
od srebra.

Warto\305\233\304\207 monety upada dla ro.zmaitych przycz)'lIl, albo
z powodu.niedostatku samegomaterja\305\202u, to jest,gdy w tym

samym jej ci\304\231\305\274arze
miedzijest wi\304\231cej

ani\305\274eli si\304\231 nale\305\274y, albo
dla nied.ostatku jej ci\304\231\305\274aru, chocia,\305\273by nawet spra,wiedliw\304\205

by\305\202a przymiesz,ka\" mjedzi, albo wrcs'lde,a to jest na\037gorsze,

dla obydw\303\263ch tych przyczyn. Mo\305\274e tak\305\274e d\305\202ugi obiegmonety

przyczyni\304\207 si\304\231
do zmniejszeniajej warto\305\233ci, przez wytarcie

i ubytek kruszcu, a
ju\305\274

dla tej samej przyczyny nale\305\274y pu-
\305\233ci\304\207 w obieg now\304\205 monet\304\231. Dowlodem tego ubytku b\304\231dzie,

je\305\274eli
w moneciepoka\305\274e si\304\231

ilo\305\233\304\207 srebradalcko mniejszaod
ilo\305\233ci tcgo kruszcu za

ni\304\205 kupionego, i to jest prawdziw\304\205

oznak\304\205 niedobrej monety.
Podawszyte og\303\263lne .omonecieuwagi, przys.t\304\205pmy teraz

d o p r u sk <i ej w szczeg\303\263lno\305\233ci, wskazuj\304\205c nasamprz\303\263d przy-
c.zyny tak znacznego obni\305\274enia jejt warto\305\233ci.

Ta moneta znaJna jest pod nazwami grzywien, skoj-
c\303\263w i t p. S\304\205

,tak\305\274e
oi\304\231\305\274arki, maj\304\205ce takJe same nazwiska.

Bo grzywna. co do wagi ,o'zmacza
p\303\263\305\202

funta. grzywna za\305\233 Jl-
czcbna zawiera sze\305\233\304\207dziesi\304\205t

solid\303\263w, co jest powszechnie
J'zecz\304\205 wiadom\304\205. \305\273eby

za\305\233 to\305\274samo\305\233\304\207 naz'WilSk nie spra..
wia\305\202a jakiej\305\233 w\304\205tpliwo\305\233ci, .ostrzegamraz na zawsze,i\305\274 gdzie
od,t\304\205d uczyni si\304\231

wzmjanka o grzywnie. nale\305\274y przez ni\304\205

rozumie\304\207 grzywn\304\231 liczebn\304\205; za\305\233 przez 'Wyraz funt
ci\304\231\305\274ar

dw\303\263ch gr,zywien, a przez p\303\263\305\202

funta
jcd,n\304\205 grzy;wn\304\231.

Znajdujemy w dawnych uchwa\305\202ach i pomnikach pi-
\305\233miennych, \305\274\037 za

rz\304\205d\303\263w
Konrada de Jungingen, a

wi\304\231c

kr\303\263tko przed bidw\304\205 podTaJnenber,giem, p\303\263\305\202
funta, czyli grzy-

wn\304\231 czystego srebra kupowano za dwie grzywny pruskie
i o\305\233m skojc\303\263w, to jest w\303\263wczas, gdy do trzech cz\304\231\305\233ci czys.teg.o)))
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srebra, dodawa\305\202a
si\304\231

czwarta
cz\304\231\305\233\304\207

miedzi i gdy z po.\305\202o.wy

funta tego. stopu wybijano 112so.lid\303\263,w)

Tego. to. ro.dzaju pieni\304\205dze by\305\202y
za (m i s t r z \303\263 w

Kr z y \305\274 a ck i ch) Wil!1!ryka, Ulryka i Ko.nr1ada, kt\303\263re si\304\231

jeszczegd'zieniegdziepo. skarbcaiCh znajduj\304\205. P\303\263\305\272niej za\305\233, po.
po.niesio.nejkl\304\231sce w Prusiech i po. uko.\305\204czeniu wspo.mnianej
wo.jny. upadekpa\305\204stwa ct) dt) mo.nety co.raz to. wido.czniej
po.cz\304\205\305\202 si\304\231 okazywa\304\207. So.lidybowiemwybijane za (m i s t r z a)
Henryka, napo.z\303\263r bardzo.po.do.bnedo.

wy\305\274ej wspo.mnianych,
zawieraj\304\205 w so.bietylko. 31ft cz\304\231\305\233ci

srebra)

A w jakim p\303\263\305\272niej b\304\231dzie i w jakim dzi\305\233 jest stanie
mo.neta, wstyd i bo.le\305\233nie jest Q tern wspo.mina\304\207. Tak bo.wiem

jest teraz spo.dlo.na,\305\274e 30 grzywien zaledwie jeden funt

srebra zawieraj\304\205. C\303\263\305\274
wi\304\231c nast\304\205pi, je\305\274eli si\304\231

temu nie za-
po.bie\305\274y? Oto..\305\274e Prusy o.go.\305\202o.co.ne ze z\305\202o.ta \305\202 ze srebra

b\304\231d\304\205

mialy sam\304\205 ju\305\274 tylko. miedzian\304\205 mo.net\304\231, przez co. przyw\303\263z

towar\303\263w zagranicznychb\304\231dzie musia\305\202 usta\304\207 i
upa\305\233\304\207

wszelki
handel. Bo. i

kt\303\263ry\305\274
z kupc\303\263w zagranicznychzechce swo.je

to.wary na miedzian\304\205 zamieni\304\207 mo.net\304\231? Kt\303\263ry\305\274
wreszcie

z naszychza
tak\304\205 mo.net\304\231 nab\304\231dzie zagranicznychto.war\303\263w?

Na
.t\304\231 jednak\305\274e kl\304\231sk\304\231 knliny pruskiej,ci, do. kt\303\263rych to. na-

le\305\274y, spo.gl\304\205daj\304\205 o.bo.j\304\231tnie i najmi1szejka\305\274demu o.jczy\305\272nie

(dla kt\303\263rej po.Bogu nie
maj\304\205 \305\233wi\304\231tszych o.bo.wi\304\205zk\303\263w

i nawet
\305\274ycie

winni
po.\305\233wi\304\231ci\304\207) przez gnu\305\233n\304\205 opiesza\305\202o.\305\233\304\207

iIlikczemnie\304\207

i ca\305\202kiem
upa\305\233\304\207 pozwalaj\304\205.

Gdy takie kl\304\231ski do.tykaj\304\205 prusk\304\205 mo.net\304\231, a pr,zez ni\304\205

i
ca\305\202\304\205 o.jczyzn\304\231, sami tylko. z\305\202Oltnicy

i ludzie na krus.zcachsi\304\231

znaj\304\205cy ko.\037zystaj\304\205 z jej nieszcz\304\231\305\233\304\207. Wybieraj\304\205 bo.wiem z po.-
mi\304\231dzy ro.zmaitych pieni\304\231dzy dawne, z kt\303\263rych wyto.pione
srebro.sprzedaj\304\205, kupuj\304\205c zawsze

w.i\304\231cej
srebra w mieszanej

mo.necieod nie\305\233wiadomeg,o. posp\303\263lstwa. A gdy ju\305\274
dawne

so.lidy q; obiegu nikn\304\205, wybieraj\304\205 stopnio.wo co.lepsze,a zo.-
stawiaj\304\205 najpo.dlejsze.St\304\205d

to. po.chodz\304\205 owe po.wszechne
i nieustanne skargi,\305\274e z\305\202o.tt), srebro.,zbo.\305\274e, zas\305\202ugi czeladzi,
praca rzemie\305\233lnik\303\263w i 00.tylko. wydana si\304\231

w po.\305\274yciu spo.-)))
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lecznem, w cenie
si\304\231 podwy\305\274sza.

Lecz niebacznii nie aoro-
zumiewamy si\304\231,

\305\274e spodleniemonety jest przyczyn\304\205 podro-
\305\274enia wszystkich rzeczy.StQsowniebowiemdo stanu monety,

podwy\305\274$za si\304\231
i zni\305\274a cena, 'Zw\305\202aszcza z\305\202ota i srebra,kt\303\263rych

nie miedzi\304\205 albo masi\304\205dzem, ale z\305\202otem i srebremwarto\305\233\304\207

.oznaczamy;poniewa\305\274 z\305\202oto i s,rehro uwa\305\274a
si\304\231 jakoby za

podstaw\304\231 monety, na kt\303\263rej
zasadza

si\304\231 jej warto\305\233\304\207.

Lecz mo\305\274e kto zar;zuci:\302\273i\305\274 podlejszamoneta W pa\305\274y-

. ciu towarzyskiem jest dQgodniejsz\304\205, gdy\305\274 pomoc\304\205 je,st ub\303\263-

stwu, czyni zbo\305\274e ta\305\204szem i u\305\202atwia nabycie innych przed-
miot\303\263w, potrzebnychdo utmymania \305\274ycia;

moneta za\305\233 dobra
.czyni dro\305\274szemi wszystkie te rzeczy,a czynszownikom i ma-
j\304\205cym

uiszcza\304\207 r\303\263\305\274ne op\305\202aty nadzwyczajjest uci\304\205\305\274liw\304\205\302\253.
Po-

.chwal\304\205 zaiste to zdanie ci, kt\303\263rym 'Odejmuje si\304\231 nadziej\304\231

zysk\303\263w,
a kt\303\263rym dotychczaspozwalano wybija\304\207 monet\304\231;

nie zgani\304\205 go tak\305\274e kupcy, rzemie\305\233lnicy, kt\303\263rzy nic l1!i.e trac\304\205

\302\267 za jak\304\205kolwiek cen\304\231
z\305\202ota tawaxy i wszelkie m:eczy sprze-

daj\304\205,
im

:\305\202:?0dlejsz\304\205

bowiem jest moneta, tern
wi\304\231ksz\304\205

ilo\305\233\304\207

picnj\304\231dzy
,za

sw\303\263j
towar i robot\304\231 pobieraj\304\205. Lecz gdy dobr'O

P'Owszechnemie\304\207
b\304\231d\304\205

na oku, zapewne przyznaj\304\205, \305\274e dobra
moneta korzystn\304\205 jest nietylko ca\305\202emu krajow\305\202, ale tak\305\274e

im samym i wszystkim stanom, moneta z'a\305\233
pod\305\202a szkodliw\304\205.

Lubo wiele rozmaitych dOW'Od\303\263w \305\233wiadczy a prawdziwo\305\233ci

tego, do\305\233wiad.czenie jednak, ten najpewniejszy w
\305\274yciu

n'auczyciel,najoczywi\305\233ciej to sp:rawdza.Widzimy bow\305\202em,

\305\274e szczeg\303\263lniej
te kwitn\304\205 pa\305\204stwa, w kt\303\263rych jest dobra mo-

neta, nikczemniej\304\205 za\305\233 \305\202

upadaj\304\205 te, kt\303\263re spodloneju\305\274ywaj\304\205.

Kwitn\304\231\305\202y
tak\305\274e Prusy, kiedy grzywn\304\231 prusk\304\205 za dwa z\305\202ate

w\304\231gicl1skic (du k a t y) kupowano, i gdy jako\305\233my wspomnieli,
dwie grzywny pruskiei 'O\305\233m skojc\303\263w, za

p\303\263\305\202
funta, to jest,

za grzywn\304\231 czystego srebra wymieniano. Tymczasem za\305\233,

,gdy codziennie warto\305\233\304\207 monety coraz bardziej si\304\231 zmniej-
sza\305\202a, tedy i nas'za 'Ojczyzna, ju\305\274

to przez .t\304\231 pla.g\304\231, ju\305\274 przez
inne kl\304\231ski, d'O ostatniego przywiedziona upadku, prawie
ju\305\274

nad gr'Obem stoi..
Rzecz\304\205 jest niezaw'Odn\304\205, i\305\274 kraje,w kt\303\263rych jest dobra

moneta, p\305\202od\303\263w sztuki, rzemie\305\233lnik\303\263w wybornych i wszyst-
Bibl. Nar. Nr. 15(Kopernik: Wyb\303\263r pism) 9)

I)))
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kiego maj\304\205 poddostatkiem: przeciwnie za\305\233 w pai1stwach.
gdzie joot z\305\202a moneta, przez nieczynno\305\233\304\207

i
gnu\305\233no\305\233\304\207 uprawa

pi\304\231knych sztuk i wyks.zta\305\202cenie w\305\202adz duszy jes.t zaniedbane
i we wszystkiem daje si\304\231

niedostatek uczuwa\304\207.
\305\274yj\304\205 jeszcze

ludzie, kt\303\263rzy pami\304\231taj\304\205,
\305\274e w Prusiech, gdy by\305\202a

dobra mo-
neta, tak zbo\305\274e jak i wszystkie p\305\202ody

ziemi
by\305\202y ta\305\204sze; tera2

za\305\233, gdy jej ,warto\305\233\304\207 zmala\305\202a, \305\274e wszystkie artyku\305\202y do
\305\274ycia

potrzebne s\304\205 dl1O\305\274sze. .codzienmde do\305\233wiad,czamy. St\304\205d jasno
si\304\231 okazuje, \305\274e

pod\305\202a
moneta lenilstwo raczej pods)\"ca, ani-

\305\274eli zapobiega ub\303\263stwu. Pole.pszeniemonety, tym nawet co
czynsze,wp\305\202a,ty roczne i podatki z d\303\263br

olp\305\202acaj\304\205,
nie stanie

si\304\231 uci\304\205\305\274loiwem, alb\037wicm
p\305\202ody ,ziemi, byd\305\202o

i inne przed-
mioty b\304\231d\304\205

za
wy\305\274sz\304\205 cen\304\231 sprzedawali.Wzajemn\304\205 bowiem

w dawaniu i w odbieraniu zamian\304\231, wal'to\305\233\304\207 monety nag.ro\037

d'zi i wyr\303\263wna.

Je\305\274eli
wi\304\231c chcemy udr\304\231czon\304\205 'ziemi\304\231 prusk\304\205, przez

odnowieniemonety do lepszegonakoniecdoprowadz'i\304\207 stanu, \302\267

nale\305\274y na.sampl1z\303\263d zapobiec zamieszaniu, ja'kie wynikn\304\205\304\207

mo\305\274e z r\303\263\305\274no\305\233ci mennic, w kt\303\263rych maj\304\205 wybija\304\207 monet\304\231.

Rozmaito\305\233\304\207 bowiem jest na przeszkodziezgodno\305\233ci, i
trudni\342\202\254j

jest wiele mennk, ani\305\274eli
jedn\304\205. utrzyma\304\207 w obowiJ!zl{ach

rzetelno\305\233ci. Dwa przeto 'co na1wy\305\274ej powinny by\304\207 wyzna-
czone miejsca:jedno w ziemiach kr\303\263lew.ski\037h, drugie W po-
siad\305\202o\305\233ciach ksi\304\231cia. W pierwslzcm miejscu niechaj wy,bijaj\304\205

monet\304\231 oznaczon\304\205 na jednej stronie hel'bami Kr\303\263la Jego
Mo\305\233ci, a na drugiej herbami ziem pruskich.W dmgiej za\305\233

mennicy niech
b\304\231dzie z jednej strony stempel kr\303\263lewski,

a z drugjej ksi\304\205\305\274\304\231cy,
z tym zawsze w-arunkiem, a\305\274eby

tak
pierwsza jak i druga moneta podlega\305\202a w\305\202adzy kr\303\263lewskiej

i aby j\304\205
za rozkazem Kr\303\263la Jego Mo\305\233ci w ca\305\202em kr\303\263lestwie

przyjmowano. Co
si\304\231 pr:zy ,czYJ1i niema\305\202o do pojed.nandaumy-

s\305\202\303\263w i do u\305\202atwienia stosunk\303\263w handlowych.
B\304\231dzie za\305\233 rzecz\304\205 potrzebn\304\205, a\305\274eby

obie te monety
jednakow\304\205 mia\305\202y warto\305\233\304\207 wewn\304\231trzn\304\205, s,torp\304\231

i
cen\304\231, aby

pr:zy lroskliwem czuwaniu Rzeczypospolitej,stosownie do
urz\304\205dzenia, kt\303\263re ma

si\304\231 zaprOlWad'zi\304\207, na zawsze si\304\231 utrzy-
maly i aby kSli\304\205\305\274\304\231ta

obu stron z wybijania monety oies.zu-)))



l:a)

kalli zysku. ale tylc tylko. dodawali miedzi, jakate\305\274 tyle tylkQ

cen\304\231 jej nad war,to\305\233\304\207 wewn\304\231trzn\304\205 podwy\305\274szali, ile na wy-
datki mennicze

odci\304\205gn\304\205\304\207 nale\305\274y, co. zmniejszy ch\304\231tk\304\231
do

pr.zetapianiamanety.
A\305\274eby\305\233my

za\305\233 nadal unikn\304\231li zamieszania.jakie dzi\305\233

sprawiaj\304\205 dwi\037 monety, nawa i s,tara, razem w obiegu
b\304\231d\304\205ce, wydaje si\304\231 rzecz\304\205 niezb\304\231dn\304\205, a\305\274eby, przy !Zaprowa-
d'zaniu nawej. dawna

by\305\202a
zniesiana i ca\305\202kiem zakaz.ana,

dazwalaj\304\205c jedynie na wymian\304\231 jej w mel1lIlicach za
cen\304\231

stasQwn\304\205 do wartQ\305\233ci. Inaczej bQwiem,.ca\305\202a praca PQdj\304\231ta.

dla QdnQwieniamonety, b\304\231dzie darenm\304\205, a zamieszaniemQ\305\274e

nast\304\205pi\304\207 wi\304\231ksze ,od poprzedniego.,gdy\305\274
dawna maneta za-

razi znQwu PQwag\304\231 n,owej. Pamieszanie bowiem manety
sprawi, \305\274e pewne oznaczanesumy pieni\304\231\305\274ne

nie
h\304\231d\304\205 mia\305\202y

nale\305\274ytego. ci\304\231\305\274aru,
a rnzmnQ\037ona liczbajej ci\304\231\305\274ar\303\263w wytwa-

rzy nied.ogadna\305\233\304\207 powy\305\274ej wspamnian\304\205. Gdyby za\305\233 ktQ chcia\305\202

jej zapobiec takiem urz\304\205dzeniem, i\305\274by !pozosta\305\202cj dawnej
manecie Q tyle mniejsz\304\205 w st,osunku fla nawej monety na-
znacwna cen\304\231,

Q ile jest od niej podlejsz.a,tedy i w tym

przypadku musia\305\202yby zaj\305\233\304\207
znaczne'Pomy\305\202ki. Groszebowiem,

solidy, a nawet denary tak
s\304\205 rozmaite, \305\274e je\037t niepodabie\305\204-

stwem razr\303\263\305\274niac je i
ka\305\274dy pieni\304\205drz stasownie dQ jegQ

warta\305\233ci ocenia\304\207. Zaprawadzenie wi\304\231c rQzmaitych manet
w;prawad.zd\305\202aby zamie,sz'anienie daj\304\205ce si\304\231 razwik\305\202a\304\207, a kup-
CQm przysparzy\305\202aby 'prac, trud\303\263w i wszelaki.chniedogadnQ-
\305\233ci. LepiejprzetQb\304\231dzie rzawsze przy zaprQwadzaniunawej
monety, zakaza\304\207 dawn\304\205 !Zupe\305\202nie. Tak

ma\305\202\304\205
za\305\233 strat\304\231

raz
jeden wyrz\304\205dzon\304\205, ka\305\274dy pQwi,nien ZiIJ.ie\305\233\304\207 bez szemrani\037.

je\305\274eli tylkQ mQ\305\274na tQ
strat\304\205 nazwa\304\207, sk\304\205d zysk obfity i pa-

\305\274ytek wyp\305\202ywa, a CQ Rzeczypospolitejwzrastu i zasob\303\263w

przyspaI1za.
Lecz monet\304\231 pmsk\304\205 dQ pierwQtnega przyprawadzi\304\207

znaczenia jest rzecz\304\205 bardzQ trudn\304\205, a pa tak wiclkim jej
upadku prawie niemQ\305\274liw\304\205,

a zatem ka\305\274de jej polepszenie
jest niema\305\202ej wagi.Wobecdzisiejszychza\305\233 ,okoliczno\305\233ci m,o\305\274e

by\304\207, jak si\304\231 zdaje, hez trudno\305\233ci odnQwion\304\205, byle tylko. funt

czystegQsrebra
u\305\274yty by\305\202

.na 'wybide dwudrziestu gI1zywien.

9*)

.)

.)))
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a to w nast\304\231puj\304\205cym stosunku: solidy niechaj b\304\231d\304\205 wybijane
z trzech funt\303\263w miedzi, a z jednego funta srebra mniej

p\303\263\305\202uncj\304\205)

To co
si\304\231 powiedzialoQ p()prawie mOol1ety, zdaje si\304\231

by\304\207 wystaoczaj\304\205cem na okazanie,j,a,k upad\305\202a warto\305\233\304\207 monety
i jakie s\304\205

\305\233rodki przywr\303\263cenia jejd() dawniejszegoznaczenia.)

..)

\302\253I)

.)))
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MIKO\305\201AJA KOPERNIKA)

S I E D JI) GWIAZD)
POEM.IT ltELIGIJN.Y)

JEGO
\305\232WI\304\204TOBLI}rO\305\232CI

URBANOWI VIII PAPIE\305\273OWI)

Wiek dzieci\304\231cy i pierwsz\304\205
m\305\202odo\305\233\304\207 Kr\303\263la Kr\303\263l\303\263w

w siedmiu wizerunkach, OjczeSwi\304\231ty, TwojejSwi\304\205tobliwo\305\233ci

ofiaruj\304\231. Nowy to rodzaj malarstwa. Tu nie dI1zewo, nie
mied\305\272, nie

p\305\202\303\263tno przedstawia te obrazy, ale niebo i barwy.
nawet podczasnajciemniejszejnocywidZlialne. Arcydzie\305\202o za\305\233

tak miswzowskie,\305\272e ApelIesowinie ust\304\231puje, a niemal go
przewy\305\274sza. Staro\305\274ytno\305\233\304\207

dzieli\305\202a niebo na czterdzie\305\233ci o\305\233m)

Istniej\304\205ca przez ca\305\202y XVI-ty wiek w Uniwersytecie krakowskim tra-
dycja, \305\274e Kopernik by\305\202 autorem tak\305\274e poetyckich utwor\303\263w. \305\202aci\305\204skich a na-
wet drobnych epigramat\303\263w greckich. dotrwa\305\202a by\305\202a jeszcze do pierwszych
lat wiekn nast\304\231pnego. W\303\263wczas to, wybitny uczony polski, lekarz, astronom
\305\202 teolog, Jan Bro\305\274ek (\" 1585.t 1652).sam gor\304\205cy

wielbiciel Kopernika. wie-

dz\304\205c od profesor\303\263w swoich o tej tradycji. udal sie w 1618r. do Warmji na

poszukiwanie tak za temi utworami Kopernika, jakote\305\274 za innemi jeszcze
po nim zabytkami. Wnosz\304\205c z w\305\202asnej relacji Bro\305\274ka. w\305\233r\303\263d nastepuj\304\205cej po-
ni\305\274ej jego dedykacji papie\305\274owi Urbanowi VIII-mu. znalazl on szcze\305\233liwie

w jednej z bibljotek warmmskich poszukiwany przez si\304\231 poemat p. t. Seplem
Sldera (Siedm Gwiazd), a wiadomo\305\233\304\207 (,Prodromus.) o tern odkryciu oglo-
siwszy w roku nastepnym (1619).pewn\304\205

ilo\305\233\304\207 egzemplarzy tego druku. 28-
pewne ulotnego. porozsylal przyjacio\305\202om swoim w Polsce, w Niemczech
i w Rzymie. Ca\305\202y poemat zostal wydany przez Bro\305\274ka dopiero w dziesie\304\207

lat p\303\263\305\274niej (1629 r.) w drukarni Cezarczyka w Krakowie. niezawodnie
w szczup\305\202ej tylko ilo\305\233ci egzemplarzy. dzi\305\233 bowiem znamy ju\305\274 tylko jeden
jedyny pisemka tego -egzemplarz (w\305\202asno\305\233\304\207 Bibljoteki Jagiello\305\204skiej w Kra-
kowie). Wed\305\202ug niego sporz\304\205dzono przedruk owego poematu nasamprz\303\263d

w warszawskiem z r. 1854 wydaniu dziel Kopernika. wraz z t\305\202\303\263maczeniem

polskiem Ignacego Badeniego. w trzy Ia'a p\303\263\305\274niej drugi przedruk staraniem
Dra Franciszka Hiplera (w Monasterze 1857), a wreszcie trzeci w cennem
dziele tego samego uczonego p. t. Spici/eoium Copernicanum (Brunsberga,)))
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gwiazdozbior\303\263w, pomi\304\231dzy kt\303\263remi wiele jest bajecznych,
jak to wida\304\207 z I1ygina i :z innych. Nie podoba\305\202o sj\304\231 tw\303\263rcy

nowegomalarstwa, \305\274e ciemno\305\233ci bajeCllne\305\202\304\205czono
z blaskiem

niebia\305\204skim. Przyst\304\205piwszy do
po\305\202\304\205czenia prawdy ze \305\233wia-

t\305\202em,
a \305\233wiat\305\202a z prawd\304\205,

\037akre\305\233li\305\202 tylko pierwsze zarysy
\037brazu, kr\303\263tko jednak przed \305\233mierci\304\205 poleci\305\202 bieg\305\202emu arty-
\305\233cie, a\305\274eby

do niego u\305\274y\305\202
bar,w

w\305\202a\305\233ciwych.
Ta tajemnica

sztuki przez kilka
r\304\205k

od czasu Kopernikaw Akademji Ja-
giello\305\204skiej pmechodzi\305\202a, o czemdowiedziawszysi\304\231 \037 zaufa-
niu od -profesor\303\263w, w t:elu bli\305\274szego jejpoznania do Prus
si\304\231

uda\305\202em. W cicho\305\233ci pos.zukiwa\305\202em, l\304\231kaj\304\205c si\304\231, a,\305\274eby
tak

znakomity wynalazek, albo raczej sZ'cz\304\205tki wynalazku r\304\205k

moich nie
usz\305\202y,

albo (poniewa\305\274 d'zisiejszeumys\305\202y s\304\205 za\"
zdrosne i nieu\305\274yczliwe), a\305\274eby

z lIliego czego nje uroniono.
Wreszcienajprzewielebniejs:zy\305\233. p.Szymon Rudnicki -wpro.-
wadzi\305\202

mi\304\231
do dawnych bibljotek warmi\305\204ski,ch, z kt\303\263rych

ju\305\274 niejedn\304\205 zrabolWa\305\202a
r\304\231ka \305\233wi\304\231tokradzka. Tam. gdy nic

nie pomijam, gdy przegl\304\205dam najdrobniejs,7enawet kar-
teczki, kt\303\263rym biegli mistrzowie znakomite swojeodkrycia
powierz-aj\304\205. natrafiam wreszcielIla owo Archimedesowskie
E{JP7i7.IX. EUPr,7.IX! Kopernik odrzuci\305\202 dawlIle 48 obraz\303\263w, wpro.-
wadzi\305\202 nowych 49, zapewnedla godno\305\233ci si\303\263demki, albo te\305\274

(czemubardziej wierz!,'),a\305\274eby
mia\305\202 \305\233rodek w r\303\263wnej odle-

g\305\202o\305\233ci
od kra\305\204c\303\263w: wIzerunek bowiemdwudziesty pi\304\205ty jest

zarazem \305\233rodkowym ca\305\202ego szeregu.Bo\305\274e dobry I
jak\305\274e to.

pi\304\231knel jak \305\233wietne, jak wsp\303\263Lne wszystkim wiekom i mdej-
scom.Ka\305\274dy wiersz przedstawia gwiazd\304\231 zupe\305\202nie dok\305\202adnie,)

1873).Pr\303\263cz Ignacego Badeniego mamy jeszcze drugie, niemal wsp\303\263lczesne

t\305\202umaczenie polskie Narbrzana B\304\231tkowskiego (Lw\303\263w, 1858), mniej jednak
od tamtego uda\305\202e.

Religijny ten poemat, ody w liczbie siedmiu. ka\305\274da o siedmiu zwrot-
kach. jest niew\304\205tpliwie utworem m\305\202odszych lat Kopernika; brak jednak jak
dotychczas, wskaz\303\263wek i znamion, kt\303\263reby czas jego powstania pozwoli\305\202y

dok\305\202adniej oznaczy\304\207. Napisany wierszem asklepjadejskim ujmuje ten poemat
niedajllcym si\304\231 zaprzeczy\304\207 wdzi\304\231kiem i prostotII. a wed\305\202ug zdania znawc\303\263w

posiada rzeczywiste zalety tego rod2aju utwor\303\263w poetyckich.
W niniejszem wydaniu reprodukujemy. z drobniutkiemi tylko zmia-

nami, zgraJmy przeklad polski Il!nacego Badeniego.)))
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czyli (wyra\305\274aj\304\205c si\304\231 matematycznie)bez \305\274adnej me)aSnoscl.
Ju\305\274 przed szesnastu laty w pierwszej zapowied'li o tym

przedmiociecoskolwieknadmieni\305\202em. Nast\304\231pnie, przeddzie-

si\304\231ciu laty wyje\305\274d\305\274aj\304\205c
do Italji, w powt\303\263rnem wydaniu pod

auspicjami czcigodnego i najprzewielebniejszegoMarcina

Szyszkowskiego.z Bo,\305\274ej
\305\202aski bi,skupa krakowsldego,pos\305\202a-

\305\202em kilka ich egzemplarzyma\305\202ego formaJtu do Rzymu moim

przyja.cio\305\202om,
mianowicieza\305\233 wielebnemu Abrahamowi BZOiW-

skiemu 1, oraz innym jeszazeosobomw Niemczech.Czy te\305\274

widzia\305\202 je Bay\304\231r
2 albo jego nast\304\231pcy? B\303\263g

to raczy wie-
dzie\304\207. Nie opieraj\304\205 si\304\231

oni zaiste ani na tych samych zasa-

dach, ani tych samych nie trzymaj\304\205 si\304\231 \305\233rodk\303\263w,
lubo do

lego.samego celu
zd\304\205\305\274aj\304\205. S\304\205dz\304\231,

\305\274e
b\304\231d\304\205 je rozbierali ci,

kt\303\263rzy nale\305\274\304\205
do kwitn\304\205cej Instytucji Ostrowidz\303\263w 3. Wolno

b\304\231dzie ka\305\274demu, wed\305\202ug swegoupodobania,rozdziela\304\207 niebo,

kt\303\263rego dziedzictwo.wed\305\202ugPliniusa, jest wszystkich w\305\202a-

\037mo.\305\233ci\304\205.
Ja ten po.dzia\305\202, od pierwszegowynalazcy Kopernika

przezna.c.zo.'IlY dla
\305\233wi\304\231tej Stolicy Aipostolskiej, wydo.byty

z dawnych bibljo.tek, pokornie ofiaruj\304\231 Twojej \305\233wi\304\205tobliwQ-

\305\233ci.
Oj cz e \305\233 w i

\304\231

t y, t r z y kro.\304\207 \305\233 w i
\304\231

t Y Oj cz e, k t \303\263-

remu
s\304\205 Po.wierzonerz\304\205dy nieba,WQl\304\205 Boga

od d d a w n a p Qt w i erdzo.fi e, \305\274e

u\305\274y,j\304\231 tutaj wyra\305\274e\305\204

uczonego.wieszczaTwojego.
Oby Ci\304\231 B\303\263g, Ojcze\305\233wi\304\231ty, jak najdlu\305\274ej zachowa\305\202 dla

Ko.\305\233cio.\305\202a \305\233wi\304\231tego, a\305\274eby Twoje mile d\305\272wi\304\231czne pszczo\305\202y
nie)

1 Uczony dominikanin polski Abraham Bzowski ('1567,t 1627w Rzy-

mie), znany kontynuator Rocznik\303\263w ko\305\233cielnych kardyna\305\202a Baroniusa, oraz

.autor kilku innych prac'historycznych.
2 Jan Bayer, jurysta i astronom augsburski, wyda\305\202

w 1603r.w Augs-

burgu bardzo pracowite dzie\305\202o p. t. Uranometria. w kt\303\263rem wielorako ba\305\202a-

mutne rozgraniczenia gwiazdozbior\303\263w sprostowal, g\305\202\303\263wniejszym gwiazdom

sta\305\202ym
na kartach ich miejsca, wyr\303\263\305\274niaj\304\205ce

znaki (litery), a w katalogu

.,dpowiadaj\304\205ce im d\305\202ugo\305\233ci uranograficzne, szeroko\305\233ci i stopnie blasku po-
nadawa\305\202. Rzecz d\305\202ugo uwa\305\274ana by\305\202a za doskona\305\202\304\205, zanim, w czasach nam

bli\305\274szych. nie zostala zast\037piona przez wiele dok\305\202adniejsze tego rodzaju opisy

i atlasy gwia\305\274dzistego nieba (Argelandera, Heissa i innych).
3 Slynna wIoska Accademia dei Lincei (Ostrowidz\303\263w) powsta\305\202a

w Rzy-

mie w r. 1603 dla piel\304\231gnowania wszelakich nauk, a zw\305\202aszcza przyrodni-

czych.)))
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przestawa\305\202y nigdy roznosi\304\207
s\305\202odkJ.ego miodu w\305\233r\303\263d spokoj-

no\305\233ci powszechnejna \305\233wiecie \305\202.

Swi\304\231tej Apostolskiej Rzymskiej Stolicyi Two\037ej Swi\304\205-

tobliwQ\305\233ci najpowolniejs.zy
Jan Bro\305\274ek

DoktorMedycyny, Baka\305\202arn \305\233w. Teologjii jej Wydzia\305\202u

w Akademji krakowskiejzwyczajny profesor.)

.')

\305\202 Urban VIII. przed w\305\202o\305\274eniem tiary papieskiei Maffei Barberini. mia\305\202

pszczo\305\202y w herbie rodzinnym. Powy\305\274sza wzmianka jest widocznie
aluzil\305\202

Bro\305\274ka do tegq herbu.)))



GWIAZDA I
O CHR}'Sl'USIEOBIECANYM OD PROROK\303\223W)

Pragniecie widzie\304\207
w\305\202adc\304\231.

Pana tego \305\233wiata,

Kt\303\263rego wam przybycie nieba
obieca\305\202y,

Kt\303\263ry
siebiez

ludzko\305\233ci\304\205, ludzi z lud\305\272mi zbrata,I w s-wem kr\303\263lestwie
pok\303\263j

im zapewni sta\305\202y.

Poczekajcie!nied\305\202ugo \303\263w
\305\233wi\304\231ty si\304\231 zjalWi,

Nie b\304\231dzie on tak twardym jak na Paros
g\305\202azy,

Owszem,bosk\304\205 pot\304\231g\304\205 ca\305\202\304\205
ludzko\305\233\304\207 zbawi,

Chl.'tnie pro\305\233by wys\305\202ucha, pmebaca;yurazy.
Lecz wielkie ducha swegoodk\305\202ada zamiary,
Aby z wi\304\231kszem pra,gnieniem by\305\202 oczekiwany,
By Mu go.r\304\231tsze sercask\305\202adano w ofiary,
Kiedy na \305\233wiat wyrzuci wielkie \305\233wiata .zmiany.

Gdy wi\304\231c przyb\304\231dzie Pasterz, kt\303\263rego \305\233wiat czeka.
Zaraz i kozy strojne w bogate wymiona,
Dostarcz\304\205 ill'ajczystszegoi zdrowegomleka,I z siebiedobrych rod\303\263w wydad'z\304\205 nasiona.

Nie rzuci
si\304\231

na
owc\304\231 wilk

\305\202upu spragniony,
Dziki lew z

\305\272y,znej paszy byde\305\202ka nie zgoni;
Tu

rosn\304\205\304\207 b\304\231d\304\205 same cukry, cynamony,I te \037wieciste w,ie\305\204ce drzew cudownej woni.
Buj'ne niwy wydadz\304\205 obfite pastwiska,
Pasterz owce

pa\305\233\304\207 b\304\231dzie na tej t\305\202ustej roli,
A tam gdziejedno czystez nieba

\305\272r\303\263d\305\202o tryska,
Tysi\304\205cami spragnionych napoi do'woli.

O ty, \305\272r\303\263d\305\202o czy\305\233ciejsze nad szk\305\202o pr.ze\305\272mczys.te,
Co p\305\202yniesz bez

pocz\304\205tku, zawsze, wsz\304\231dzie, czyste.
Przyp\305\202ywaj nam nareszcie,doko\305\204cz Twego cudu,
Uga\305\233 pragnienie Ciebiespragnioneg.oludu.)

..)
.)))
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GWIAZDA II
O CHRYSTUSIEPO\305\2734DANY,u OD OJC\303\223\"W

Czemu\305\274 stoi otworem mieszkanie Proroka?
I ,czemu dawniej skryte \305\233'wietniej s\305\202o\305\204ce b\305\202yska?

Czemu dzi\305\233 i ta s\305\202odka pilnych pszcz\303\263\305\202 patoka,
Po twardych ska\305\202ach p\305\202ynie,

z nich na \305\233wiat \037tryska?
Czemu\305\274 bitne narody milcz\304\205 ostupia\305\202e,

I
l\305\233ni\304\205 si\304\231 bujne niwy odziane w s,zkaJ\"\305\202aty?

I czemu ten widnokr\304\205g, to powietrze ca\305\202e,

Wsz\304\231dzie w oko}.oroznucawoniej\304\205ce kwiaty?
Dzi\305\233 brzemienna El\305\274bieta, co

niep\305\202odn\304\205 byla,

\305\233piewa z brzemienn\304\205 Pann\304\205 \305\233wi\304\205tobliwe pienia,
A ta rado\305\233\304\207 co w pieI1.Si tych niewiast

o\305\274y\305\201a,

Swoim g\305\202osem dosi\304\231ga niebios\303\263w sklepienia.
Do ich domu tak cz\304\231sto piLny anio\305\202 wlata,
Weso\305\202y przylatuje, wesels.zyodleci,
Zwiastuje teg{J Kr\303\263la, tego Pana \305\233wiata.

Tego ojca co
sp\303\263\305\271inia przybyciedo dzieci.

O \305\233wietne pokolenie najwy\305\274szego PaJI1Ja,

Nar\303\263d\305\272
si\304\231 ju\305\274 ra'l,nar\303\263d\305\272! iZ przeczystejdziewicy.

D\305\202ugo oczekiwany,od rana do rana,
Zst\304\205p

z \305\202ona Ojca, u\305\274ycz
nam boskiejprawicy.

\302\267

Pociesz\305\233piesznie strapIonych!daj nam Twegochleba,
O to Ciebie,Dziedno,w pokorze b\305\202agamy;

Spoj-rzyj przeciena ziemi\304\231
iZ .wysokiegonieba,

Pr.zyjd\305\272 k\303\263i\304\207 trorski ziemi, {JtJw\303\263rz szcz\304\231\305\233cia ibramy. .
O Ty, nader szcz\304\231\305\233liwa

Panno!w
\305\233wi\304\231tych gronie,

Kt\303\263ra
ju\305\274

nosisz w sobie niebia\305\204sk\304\205 ozdob\304\231,

Ty, Jutrzenko, zrodzona na
\305\233wi\304\231to\305\233ci jonie.

Zwiastuj nam pr\304\231dko \305\233wiat\305\202o i
szcz\304\231\305\233liwsz\304\205 dob\304\231.)

l
I)

GWIAZDA III
O CHRYSTUSIEZ DZIEWICY NARODZONYM

Kt\303\263\305\274
Ci\304\231

dl7:iecino
z\305\202o\305\274yl

w stajence ub\303\263stwa?

Jakie\305\274 r\304\231ce
Twe Cia\305\202o od .zimna

zas\305\202oni\304\205?)

.)
.)))
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Oto N
ajwi\304\231ksz.a Panna, darem swego b\303\263stwa

I czysto\305\233ci dziewiczej o,pieku\305\204cz\304\205 d\305\202oni\304\205.

Ona w swo,jej czysto\305\233ci z\305\202ote cnoty zdobna,
Tchemniemeskim

\305\233wi\304\231tego o\305\274ywiO>Ila ducha,
Zawszewypogodzona,anio\305\202om podobna,
Sercemtroskliwej matki

p\305\202aoz
dziecka wys\305\202ucha.

Sama go na dziewiczemswem \305\202onie piastuje,
Z

\305\233nie\305\274nej piersi naj\305\233wi\037tszy pokarm mu da\304\207 spieszy,
Z

mi\305\202o\305\233ci\304\205 macierzy\305\204sk\304\205 ci\304\205gle go pilnuje
I

p\305\202acz\304\205ce niemowl\304\231 i
pie\305\233ci

i cieszy.
Tutaj w\303\263\305\202,

a tam osiej oddechy czystemi,
Ukl\304\231kn\304\205wszy, to boskieDzieci\304\231 pokrze!1iaj\304\205;

Tego, co lud .nie pozna\305\202 na tej \305\233wi\304\231tej ziemi,
Tego ju\305\274

bezrozumnezwierz\304\231ta poznaj\304\205.

Z g\303\263rnych niebios
zst\304\231puj\304\205

i anio\305\202ki ma\305\202e,

Aby wdzi\304\231cznym swym ch\303\263rem odda\304\207 Panu
chwa\305\202\304\231:

Chwa\305\202a niech
b\304\231dzie

Panu w mi\305\202o\305\233ci i wierze,
Pok\303\263j ludziom, co

pok\303\263j umi\305\202uj\304\205
szczerze.

Pastuszkow.ie,gdy trzody .na pastwisku strzegli,
Do \305\274\305\202obu

przywo\305\202ani od trz\303\263dek odbiegli,
Dzieci\304\205tku g\305\202osz\304\205 chwa\305\202\304\231

w mi\305\202o\305\233ci i wierze,
A

pok\303\263j ludziom, pok\303\263j mi\305\202uj\304\205cym
szczerze.

Niebios\303\263w s\305\202odkie hymny wielbi\304\205 boskieDzjeci\304\231,

BrlJmj rado\305\233\304\207 i weselepo przestronnym \305\233wiecie,

Chwa\305\202a niech
b\304\231dzie Panu w Tr\303\263jcy Jedynemu,

A
pok\303\263j\037

pok\303\263j wieczny wiernym Bogu swemu.)

GWIAZDA IV

CHRYSTUSJEZUSEM NilZWANY)

Ju\305\274 \303\263sme w swym por.z\304\205dku \305\233wiat\305\202o
zaja\305\233nia\305\202o,

W niem i pocz\304\205te.k \305\233wiat\305\202a boskiegowidziano,
A piel'Ws!lf o.br'z\304\231d prawa dopeJniag\304\205c z

chwa\305\202\304\205,

Narodzonemudziecku
imi\304\231

JEZUS dano.
Od tego dnia rok

ka\305\274dy sw\303\263j pocz\304\205tek biel'ze,
Swiatu go przekaza\305\202y \305\202zy

i krew dzieci\304\231ca,)

I.....)))
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T\304\231 epok\304\231 nazna,czy\305\202 JEZUS swoj\037j wierze,
Bo

j\304\205

w sobiepoczyna i w sobie
u\305\233wi\304\231ca.

O!ludu zatracony, przybywaj w
t\304\231 stron\304\231,

Tutaj, przy tern dzieci\304\231ciu twe zbawienie
ca\305\202e,

God\305\202em tego zbawieniJa, Imi\304\231 ub\303\263stwione,

Imi\304\231
JEZUS

\305\233wi\304\231to\305\233ci\304\205 boga.te,wspar:lia\305\202e.

Je\305\233li
si\304\231 wi\304\231c

kto
l\304\231ka

o
zgub\304\231

w
z\305\202ej

doli
I ub\303\263stwo mu grozi gdy utraca mienie,
Niechajw mod\305\202ach

si\304\231
odda

\305\233wi\304\231tej
BOGA woli\037

A w Nim zawszepozyska pok\303\263j
i 7Jbawierue.

Je\305\233li na kogo szatan swe sid\305\202a zastawi,
Je\305\274eli \305\233wiat lub cia\305\202o dobregouwodzi,
Niechaj wezwie JEZUSA, Jegoimi\304\231

s\305\202a,wi:

A On go zabezpieczyi z\305\202emu przeszkodzi.
Gdy kogo znowu

d\305\202uga wci\304\205\305\274
choroba

n\304\231ka,

Je\305\274eli \305\233mier\304\207 straszliwa przejmujego trwog\304\205:

Ulg\304\231
mu zara.z sprawiboskaPana r\304\231ka, .

SkoroGo tylko wezwies.z.czerychmod\305\202\303\263w drog\304\205.

Ktokolwiek zgo\305\202a wzywa to
Imi\304\231 tak drogie,I na

\305\202ask\304\231 zas\305\202u\305\274y
ofiarnemi

\305\233luby,

Temu JEZUS da
\305\274ycie szcz\304\231\305\233liwe

i
b\305\202ogie,

Bo sama ufno\305\233\304\207 w Panu ratuje od zguby.)

GWIAZDA V

O CHRYSTUSIEUCZCZONYM PRZEZ TRZECH
M\304\230DRC\303\223W)

Gwiazdaco \305\233wietniej b\305\202yszczy na niebieskim \305\233wiecie,

Do Betleemprowadzi trzech
m\304\231drc\303\263w, trzech kr\303\263li.

I
kogo\305\274 wi\304\231c

szukacie?Czy JEZUSA chcecie?
W tej chacie JEZUS

le\305\274y;
zbli\305\274cie

si\304\231 powoli.
A

wszed\305\202szy do stajenki,gdzie Pan na was czeka\"
N a kolanach uczcijcie t\304\231 dziecin\304\231 ma\305\202\304\205,

Lecz
wielk\304\205

duchem Bo.gai dusz\304\205 cz\305\202owieka,

Bo w postaci dzieci\304\231cia b\303\263stwem
okaza\305\202\304\205.

Z kornem czo\305\202em powstawszy,dob\304\205d\305\272cie z skarbnicy:
Z\305\202ota, kadzid\305\202a, mirry ofiarniczedary;)))
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Sk\305\202adajcie je Synowi przeczystejDziewicy,
Z duchem tak samo czystejjak MARYJA wiary.

S\305\202uchajcie
tam

mi\305\202ego. tego dziecka tchnienia,
To.z\305\204owu m\303\263wcie z Matk\304\205, patrzcie na JEJ lica.
Tern dzieci\304\205tkiem to JEZUS, has\305\202o wyb\304\231.wienia:

A
t\304\205 Matk\304\205 MARYJA, przeczystaD\305\272iewica.

Ju\305\274 i Balaam
g\305\202osi\305\202 przyj\305\233cie na \305\233wiat Pana,

\037e Go i od bezbo\305\274nych oczekujechwa\305\202a;

JesttQ ta gwiazda z domu Jak\303\263ba wys\305\202ana,

Aby po ca\305\202ej
ziemi ludo.m przy\305\233wieca\305\202a.

Lecz do.sy\304\207 patrzeli\305\233cie
na o.bliczeBo.\305\274e,

Trzeba i mnogim ludom nie\305\233\304\207 ,pociech\304\231 b\305\202og\304\205,

Siadajciewi\304\231c
kr\303\263lo.wie na wiellil\304\205dy ho.\305\274e,

Spieszciedo.nich, lecz tajn\304\205
dla Herodadrog\304\205.

Bo.kr\303\263l Herodokrutny, \"i srogii skry,ty,
\303\223w lis szczwalllY co chytr\304\205 dusz\304\231

.nosi w so.bie.
Uto.pi\305\202by w JEZUSIEsztylet krwi niesyty.
Gdyby wied\305\274ia\305\202, \305\274e

le\305\274y ukryty w tym \305\274\305\202obie.)

GWIAZDA VI

O CHRYSTUSIEDO KO\305\232CIO\305\201A PRZYNIESIONYM)

Nie wiem co.mi dobrego.zwiastuje me serce,
My\305\233l weso.\305\202a, ch\304\231\304\207 \305\274ywa wzywa do

\305\233wi\304\205tyni.

Symeonie1 pospieszmy na
\305\233wi\304\231te. kobierce,

Niech z nas
ka\305\274dy

do. chwa\305\202y Pana
si\304\231 przyczyni.

Patrzaj1 najwy\305\274szy kap\305\202an d\304\205\305\274y
do. o.\305\202tarza

I \305\233wi\304\231te
sk\305\202ada wedle zwyczaju ofiary:

I wzno.s:z\304\205 si\304\231
ku niebu, do \305\233wiat\303\263w mocarza,

Woniej\304\205ce woko\305\202o.
ca\305\202opale\305\204 dary.

Oto'1 i ta niewiasta w pokorze .i wierne,
\305\201z\304\205

,rado\305\233ci zroszo.neo.cieraj\304\205c lice,
Daje swojemu Bogu to. dzieci\304\231 w o.fierze,
Razem synogarlic\304\231 i

\305\233wi\304\231t\304\205 gromnic\304\231.

S\304\205dz\304\205 wszyscy,\305\274e Matka, jak niewiasty inne,
Wraz z sy,nem w tej \305\233wi\304\205tyni b\304\231dzie o.Czyszczona,)))
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Lecz nie I - tu czystaPanna, dzieci\304\205tko niewinne,
Swi\304\231tych Pana wprowadza do \305\233miertelnych grona.

Co to znowu za \305\233wiat\305\202o wko\305\202o
si\304\231

rozszerza?
Czy ca\305\202e s\305\202o\305\204ce wpad\305\202o pod \305\233wi\304\231te sklepienie?
Czyli mo\305\274e tak b\305\202yszczy od tego oltana?
Nie!to cud tego dziecka, to jego promienie.

W\304\205t\305\202e ju\305\274 Symeoniechciej przyspiesza\304\207 kroki,
I bierz ua swoje r\304\231ce

ten skarbiecuroczy,
A

spe\305\201niaj\304\205c najwy\305\274sze uiebios\303\263w wyroki,.
Nasy\304\207

niemi spragnione cz\305\202owiecze\305\204stwa oczy.
Tw\303\263j

duch
ju\305\274 przepowiedzia\305\202, \305\274e to \305\233wiat\305\202o Boga

Ujnzysz w
ca\305\202ym niebieskiej pot\304\231gi rozwoju.

Tern \305\233wiat\305\202em
wi\304\231c

samChrystu.s, w uim ,zbawieniadroga::
Teraz

b\305\202ogo
umiera\304\207 i umrze\304\207 w pokoju.

'\\ J

GWIAZDA VII)
\037)

\037/.-.)
:1

O DWUNASTOLETl\\'lM CHRYSTUSIEPOMIEDZ}\"

f.7'.J DOKTOR.LUI
.G

Spieszeie\305\274 ju\305\274
do Chry;stusa wy dobrzy m\305\202odz.ianiel

A przybywszy wo\305\202ajcie s\305\202owy pobo\305\274nemi: !....
Witaj nam

m\305\202ody
JEZU!witaj \305\233wiat\303\263w PanieI

N a tym n\304\231dznym padole,\305\233mierte1nika ziemi.
Sk\304\205d\305\274e

wracasz m\305\202odzianku? troskliwie pytamy:
Powiedz,jak Ci

si\304\231 dot\304\205d wsz\304\231dzie powodzi\305\202o?

N as bowiem nieszcz\304\231\305\233liwych, u
przepa\305\233ci bramy,.I wiele niebezpiecze\305\204stw i

nieszcz\304\231\305\233\304\207 trapi\305\202o.

Zewsz\304\205d w kraju .zebranedwuletnie
ch\305\202opi\304\231ta,

W\305\233ciek\305\202y Herod,bez Boga,bez lito\305\233ci razem:
Jakby jalde n.iedawnozrodzone jagni\304\231ta,

Rozkaza\305\202 pomordowa\304\207 swej \305\274\304\205dzy
\305\274elazem.

My co pod tarcz\304\205 Bogatrzech lat daszli przecie,
Patrzeli\305\233my ze wstr\304\231tem na \305\233mier\304\207 naszychbraci,
P\305\202acz rodzic\303\263w

si\304\231 rozleg\305\202 po gwia\305\272dzistym \305\233wiecie,.

A Herod
si\304\231

ukaza\305\202 w swejwilczejpostaci.
Z Egiptu ocalony wr\303\263ci\305\202em w te strony,
Do tej ojc\303\263w krainy, do tej mojej ziem.i,)))
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A dzi\305\233, gdy ju\305\274 dwunasty rok
licz\304\231 sko\305\204czony,

Ojca Ojc\303\263w uwielbiam mod\305\202y gor\304\205cemi.

Dla w\305\202asnego wi\304\231c
do mnie schod\305\272cie

si\304\231 po\305\274ytku,

I szlachetneobierzciesobie\305\274ycia w,zory,.

Wnijdziem ra\037em do tego \305\233wi\304\231tego przybytku,
Z mod\305\202ami uwielbienia,wiary i pokory.

C\303\263\305\274 to znowu za cuda w tym Pa\305\204skim ko\305\233ciele?

Widno s\304\231dziwych starc\303\263w ra.zemz tym ch\305\202opczykiem,

Z nim o wielkim Messjaszurozmawiaj\304\205 wiele.
A wszyscygo witali rado\305\233ci okr.zykiem.

Jak\305\274e on zawszeskromny, jak m\304\205drze rozpraw.ia,
Jak jasno niezg\305\202\304\231bione t\305\202\303\263maczy podania,
Jak czystoka\305\274dy przedmiottym starcomprzedstawia.
Jak trafn\304\205 ma odpowied\305\272, jak trafne pytania I

Dla nabycia m\304\205dro\305\233ci
lat d\305\202ugich nie trzeba,

.
Gdy sw\304\205 m\304\205dro\305\233ci\304\205

natchnie Duch zes\305\202any
z nieba;

To dzieci\304\231. dwakro\304\207 starcem
dojl1za\305\202o\305\233ci\304\205

ducha,
A starzec dwakro\304\207 dzieckiem,kiedy Go wys\305\202ucha.)

\\)

.)

Roku, kt\303\263ry jest czternastym okresus/onecznego,
Dwunastym poczetu rzymskiego,

Pi\304\231tnastym okresu ksi\304\231\305\274ycowego (\0371629),.
W Krakowie w drukarni Franciszka Cezarego.)))
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\\1

t) Z\303\263\305\202kiewskiego PAMI\304\230TNIKI O WOJNIE MOSKIEWSKIEJ, w opra- t1

O cowaniu prof. Wac\305\202awa SobieskiegoJ
Nr. 12) g

c)
\037 ,yackiego BENIOWSKI,w oprac.prof. uljusza Kleinera (Nr.13/14

}g K. emika WYBOR PISM,w oprac.prof.L.Birkenmajera (Nr. 15 g

\305\2021 S\305\202O\305\202lfackiego
LILLA WENEDA, wop\". prof. Micha\305\202a janika (Nr. 16 O

\037 Mickiewic7'\305\202 KSI\304\230GI NARODU I PIELGRZYMSTWA POLSKIEGO, c)

g w opra\037owaniu prof. Stanis\305\202awa Pigonia (Nr. 17) g

O Krasi\305\204skie\305\202\037o PRZED\305\232WIT, wopr.prof. juljusza Kleinera (Nr. 18) g
t) PotockiegoWIERSZE WYBR \037t'lE. w oprac.prof. Aleks. Brucknera O

I g Mickiewicz'\305\202 DZIADOW CZ\304\2303C III.,w oprac.prof. J.Kallenbacha c)

\305\2021 Pola PIE\305\232N O ZIEMI NASZEJ, w oprac dyr. R. Zawil.i\305\204skjego g

8 S\305\202owackiego KSI\304\204DZ \037AREJ(, w oprac.prof. Stan. Turowskjego {!
c) Fredry \305\232LUBY PANIENSKlE, w oprac.prof. Eug. Kucharskiego c)

a Romanowskiego DZIEWCZ\304\230 Z S\304\204CZA, oprac.dra Stan.Lama
g

B
Mickiewicza KONRAD WALLENROD, w oprac.prof. Wilhelma a

c)
Bruchnalskiego \037

\305\2021 Czartoryskiej MALWINA. w oprac.prof. Konst. Wojciechowskjrgo g
c)

S\305\202owackiego TRZY POEMAT.t\\. wopr.prof. j\303\263zefa
Maurera

g Mickiewicza TRYBU\037JA LUDOW, w oprac.Emila Haeckera' g

g
Brodzi\305\204skiego

WYBOR POEZYJ, w oprac.prof. Ale.lis. \305\201uckiego a

i
Fredry ZEMST\304\204, w 0p!,ac.prof. Eugenjusza Kucharskiego

g

o
D\305\202ugosza WYBOR Z HISTORJIPOLSKIEJ,w opracowaniu prof. e)

jana Dqbrow!j,kiego
Zaleski\037go WYBOR POEZYJ, wopr.prof.jhefa Trdiaka O

KONSITTUCjA3 MAJA. w oprac.prof. Stan. Estreichera f)

g Korzeniowskiego KOLLOKACJA,w opracowaniu prof. Konstantego g
I

c) Wojciechowskiego' (!
g Krasi\305\204skiego NIEBOSKA KOMEDJA, w oprac.prof. j. Kleinera ;
t..._.......\037\037\037.c;>Q....\"'.cr.;JID0....-a.c:r.;).cx!\302\273g.a....-a.c:oG\037v\"\"....,..J)

.')
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C:zyte!J1!a.Gl\303\223Wfli)

r\037\037\037DQ\037\037a\037\037ua\037\037\037\037\037r\037\037:
2 KochaJlowskieJro pIE\305\232NI, w opracowaniu prof. TadeuszaSinki

A
'

I

WYBOR KAZAN STAROPOLSKICH,w oprac.prof. ks.].Fija\305\202lla !
Ko\305\233ciuszki PISMA I USIT,w opracowaniu Henryka Mo\305\233cickiego

(.
Krasi\305\204skiego IRYDJON, w oJ>racowaniu prof. TadeuszaSinki
Skargi KAZANIA SEJMOWE, wopr.prqf. Stanis\305\202awa Kota

g Krasickiego PRZYPADKI DO\305\232WIADCZYNSKIEGO, w opracowaniu
a prof. Bronis\305\202awp Oul]rynowicza
c) Zamojskiego WYBOR MOW I LISTOW,wopr.prof. St.

\305\201empickiego

i
SONETPOLSKI,W; opracowaniu prof. W\305\202adys\305\202awa Fo\305\202kicrskiego

S\305\202owackiego POWIESCIPOETYCKIE,wopr.prof. Manfreda Kridla
Malczewskiego MARJA, w opracowaniu prof. j\303\263zefa Ujl'jskiego

\037
Szarzy\305\204skiego POEZJE,w opracowaniu prof. TadeuszaSinki

a Krasickiego SAITR\037, w opracowaniu prof. Ludwika Bernackiego
eJ

S\305\202owackiego BALLADYNA, w opracowaniu prof.juljusza Kleinera
g F1LOMACI I FILARECI, w opracowaniu prof. j6zefa Kallenbacha
\305\2021 Fredry PAN JOWI\304\204.LSKI, wopr.prof. \305\202::flgenjusza Kucharskiego
c) Konarskiego WYBOR PISM.POLITYCZNYCH, w oprac.prof.
\037

W\305\202adys\305\202awa \037onopczy\305\204skiego

a Ujejskiego WYBOR POEZYJ, wopr.prof. Micha\305\202a janika
c) G\303\263rnickie

r.
o DWORZANIN, wopr.prof.Jana Boloz-Antoniewicza

g i pro . Stanis\305\202awa \305\201empickiego

g

g
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g BIBL]OTEK\304\230 NARODOW\304\204 ..
g oprowadza\304\207 lIIozaa za poiirednietwem k a:id.j k oi 'lir ar D lor..wproot od

\037g KRAKOWSKIEJ SP\303\223\305\201KI WYDAWNICZEJ

J
'

a (KRAK\303\223W, UL. \305\232W. FILIPA L.25)a
b\037\037\037\037\037_\037\037\037\037\037\037\037________)

W drugiej.erji)

BIBLjOTEKINARODOWEJ
PO\305\232WI\304\230CONEJ ARCYDZIE\305\201OM UTERATURYOBCE])

.ukuuj_ al.
Sofokleu ANTYGONA w opraeowanill prof. l(azlmk12/l MorwwsftiegtJ
Plutaroha \305\273YWOTY S\305\201AWNYCH

M\304\230Z\303\223W,
W opr....waaiu prof. Tadeusza Sinfti

Ajaehyloaa PROMETEUSZ. w opracowaniu prof. Stanislawa Witllowskilp
Homera ILJADA. w opracowaaiu prof. Tadeusza Sinkl
Sofo\\r'eoa EDYP

KR\303\223L, w opracowaaia prof. I(azlmilna
Mom'\305\202's\305\202i#60

Horn .,,4ODYSSEJA. w opracowaniu prof. Tadeusza Slnftl
Owic!:u..a PRZEMIANY, wopraoowaniu prof. Dustawa PrzydrocftlcgtJ
Dantero WYB\303\223R PISM, W opracowaniu prof. Stanislawa Wtdkiewiaa
Taua JEROZOUMA WYZWOLONA

(wyb\303\263r).
w oprac. prof. Romana Pollafta

Corneillc'a CYD. w opraoowaniu prof. W\305\202adys\305\202awa Folkiersl/iego
Cervanteoa DON KICHOT,w opracowaniu prof. Stanis\305\202awa Wtdk/ewlcza
Calderoaa

KSI\304\204\305\273E NIEZ\305\201OMNY. w opracowaniu prof. Wlat{yslawa \037\037olltiers1delo)

,
II

a.)

j d! ,.
\037)

\"

\037

\037

\037

II
II)

t
!)

r
f
I
\037

I
I
I)))


