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rzy i hamerników, postulowanego m.in. już na posiedzeniu naukowym poświęconym 
górnictwu i hutnictwu 'tatrzańskiemu, zorganizowanym w  Zakopanem w  lutym 
1955 x. przez Sekcję Historii Techniki i ¡Nauk Technicznych Komitetu Historii 
Nauki P A N 3.

Henryk Jost

K R O N I K A .  Z A G R A N I C Z N A

Szwecja

KWERENDA W  KOPERN1KANACH SZWEDZKICH

W  związku z projektowanymi na 1973 r. obchodami 500-leoia urodzin Mikołaja 
Kopernika podjęte zostały z inicjatywy Zakładu Historii 'Nauki i  Techniki P A N  prace 
nad zebraniem w  postaci mikrofilmów i fotokopia całości materiałów źródłowych, 
związanych z życiem i działalnością wielkiego astronoma. Kwerenda objąć musiała 
przede wszystkim materiały szwedzkie, i !to zarówno przekazy rękopiśmienne, jak 
zbiory biblioteczne, zawierające także tzw. bibliotekę kopernikowską.

Przy pośrednictwie Wydziału Nauk Społecznych P A N  uzyskano stypendium nau
kowe Szwedzkiego Instytutu Współpracy Kulturalnej z Zagranicą (Svenska Institutet 
fór kulturellt Utbyte med Utlandet) w  Sztokholmie, które umożliwiło niżej podpisa
nemu 3-miesięczny pobyt w  archiwach i bibliotekach szwedzkich w  I kwartale 1968 r., 
przeprowadzenie kwerendy w  kopernikań ach szwedzkich oraz ich pełne zmikrofikno- 
wainie do użytku Zakładu Historii iNauki 1 Techniki P A N  oraz innych placówek 
naukowych.

Przeprowadzenie kwerendy było ułatwione uprzednimi badaniami L. Prowego
i M. Curtzego, w  szczególności zaś L. A. Birkenmajera, częściowo R. Ramsauera
i J. Wasiutyńskiego. Prace ich, zwłaszcza obu polskich badaczy, pozwoliły na szybkie 
dotarcie do całości materiałów znajdujących się głównie w  Archiwum Państwowym 
(Riksarkivet) w  Sztokholmie 1 Bibliotece Uniwersyteckiej (Universitetsbiblioteket) 
w  Uppsali, częściowo w  tamtejszym Obserwatorium Astronomicznym, dalej w  Kró
lewskiej Bibliotece (Kungliga Biblioteket) w  Sztokholmie oraz dawinej Bibliotece 
Kapitulnej (Domkyrkasbiblioteket), obecnie części biblioteki w  tzw. Paulinska Skolan 
w  StrSngnas, i Bibliotece Katedralnej i Krajowej (Stifts- och Landsbiblioteket) 
w  Linkoping; pozycje znajdujące się w  tych obu ostatnich bibliotekach zostały zresz
tą przez nie wypożyczone do Archiwum Państwowego w  Sztokholmie, gdzie mogły 
zostać wykorzystane do zmikrofilmowania. Znaczne ułatwienie stwarzało nowoczesne 
uporządkowanie zbiorów sztokholmskiego Archiwum Państwowego i uppsalskiej 
Biblioteki Uniwersyteckiej, dysponującej także dobrym katalogiem inkunabułów 
I. Collijna, uzupełnionym w  ostatnich latach przez H. Salandera (dla nabytków z lat 
1907— 1964), z wykazaniem proweniencji poszczególnych pozycji.

Przy kwerendzie źródeł rękopiśmiennych zmierzano do objęcia nie tylko mate
riałów dotyczących bezpośrednio postaci Kopernika, ale także związanych z kręgiem 
jego zainteresowań, np. monetarnych. Stosowano też zasadę szerokiego typowania 
przekazów, nie wyłączając tych, których autorstwo (ręka) budzi Wątpliwości czy za
strzeżenia niektórych badaczy. Naczelnym bowiem celem ¡kwerendy miało być zebra
nie wreszcie całości materiałów przypisywanych dotąd —  słusznie czy niesłusznie —

3 Por. sprawozdanie z tego posiedzenia w  nrze 1/1956 „Kwartalnika”, ss. 214— 216.
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Kopernikowi, aby móc poddać je przy pomocy fotokopii bardziej szczegółowej ana
lizie i ustalić definitywnie rękę pisarza. Podobne założenia przyświecały przy typo
waniu marginalnych zapisek w  pozycjach książkowych -(niekiedy i podkreśleń więk
szych partii tekstu), których autorstwo budzi różnorodne i sprzecznie nieraz opinie. 
Nawet mając niekiedy uzasadnione —  jak sądzę —  wątpliwości -co do- autorstwa Ko
pernika, zmikrofilmowano jednak całość -przypisywanych mu uprzednio zapisek czy 
listów, aby móc poddać je pełniejszej analizie porównawczej.

Z rękopisów wykorzystano więc w  sztokholmskim Archiwum Państwowym zbiory 
warmińskie, znajdujące się w  dziale Extranea IV. Polen, wol. nr 14-6— 149. Zmikrofil- 
mow-ano tu listy (koncepty, odpisy) dotąd przypisywane Kopernikowi, -częściowo już 
publikowane, choć często w  sposób wadliwy {zwłaszcza przez J. Wasiutyńskiego), 
wśród nich także .2 (koncepty pism z 1928 r., dotyczące sprawy sądowej Jakuba Heyla
i projektu umowy biskupa Łukasza Watzenrodego z wielkim mistrzem Fryderykiem 
saskim z 1503 r., które zapewne także zostały sporządzone przez Kopernika. Zmikro
filmowano również wszystkie strony z Ratio officii custodie ecclesie Varmiensis 
1493— 1563, nie tylko zawierające zapisy ręką Kopernika, bądź dotyczące jego osoby, 
lecz także uwidoczniające wydatki na naprawę zegara i wieży przy katedrze from- 
borskiej, -które rzucają światło na badania astronomiczne Kopernika po 1515 r. 
W  Bibliotece Uniwersyteckiej w  Uppsali zmikrofilmowano- z działu rękopisów, za
wierającego także materiały warmińskie (H. 154— 157), nie tylko listy Kopernika do 
biskupów Maurycego Ferbera i Jana Dantyszka, lecz także listy Gemmy Frisiusa
i Jana Treslera do Dantys-zka, zawierające dane dotyczące powstawania De revolu- 
tionibus. Zmikrofilmowano także Olsztyńską taksą chlebową pióra Astronoma (1-531 r.) 
oraz fragmenty protokołów zjazdów w  Lidzbarku Warm. i Bartoszycach (z lat 1526—  
1528), w  których występuje jego nazwisko-. Ogółem sporządzono okrągło 100 klatek 
mikrofilmowych z pozycji rękopiśmiennych związanych z Kopernikiem i jego krę
giem warmińskim.

Poważniejszą rolę odegrać musiała kwerenda w  zbiorach -b. biblioteki kapituły 
warmińskiej zawierających pozycje stanowiące niegdyś własność Kopernika lub 
przez niego użytkowane przy opracowywaniu De revolutionibus czy też dla praktyki 
lekarskiej, oo znalazło swój wyraz w  obfitych nieraz zapiskach marginalnych czy 
podkreśleniach poszczególnych partii tekstu. Zgodnie z przedstawionymi wyżej zało
żeniami wzięto pod uwagę wszystkie pozycje biblioteczne, zaliczone przez L. A. Bir- 
kenmajera do „kopernikańskich”, także i te, które wzbudziły zastrzeżenia Ramsauera
i Wasiutyńskiego. Zmikrofilmowano więc marginalia w  43 woluminach warmińskich 
znajdujących się w  Bibliotece Uniwersyteckiej w  Uppsali, 2 —  w  tamtejszym Obser
watorium Astronomicznym, 1 —  w  Królewskiej Bibliotece w  Sztokholmie, 3 —  w  Pau- 
linska Skolan w  .Stran-gnas oraz 1 w  Bibliotece (Katedralnej i Krajowej w  Linkoping. 
Łącznie uwzględniono więc 50 pozycji, przy czym zaznaczyć wypada, że niektóre 
z nich zawierają 2— 3 (niekiedy i więcej) -dzieł różnych autorów, które zostały tylko 
przypadkiem łącznie oprawione. Przy mikrofilmowaniu uwzględniono też z zasady 
kartę tytułową, na której zresztą często znajdują się noty (choćby inwentarzowe) 
Kopernika lub jego nazwisko czy dedykacja dla niego Joachima Jerzego Retyka. 
Łączna ilość klatek mikrofilmowych z tych 50 pozycji wynosi okrągło 2250. Zaznaczyć 
należy, iż ilość notek marginalnych w  poszczególnych woluminach kształtuje się 
bardzo (różnie — od- 1—2 do prawie 190, przy czym na jednej stronie często występuje 
do kilku notek.

Jak wspomniano, liczba 50 woluminów obejmuje wszystkie pozycje uwzględniane 
-przez Birkenmajerk i innych autorów. N a  podstawie katalogu inkunabułów H, Salan- 
dera odnaleziono wprawdzie 2 dalsze pozycje pochodzące ze zbiorów warmińskich 
(nr 1655, sygn. 3-5b:339 —  Breviarium dominorum Teutonicorum, Ok. 1500 r.; nr 1772, 
sygn. 35b:178 —  Horae ad usum Romanae ecclesiae, Ok. 1495 r.) obok 1 pozycji z po
czątków X V I w. (Textus sententiarum Henrici Gorichem, Basileae 1507), jednak nie
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zdają się one zawierać zapisek kopernikowskich, poza co ¡najwyżej datą wydania 
na karcie tytułowej, dopisaną przez Kopernika przy inwentaryaowaniu.

Określenie ostatecznego autorstwa not marginalnych nie mogło zostać od razu 
podjęte, gdyż wymagać to będzie żmudnej i drobiazgowej analizy paleograficznej 
na tle porównawczym z autentycznymi tekstami kopernikowskimi. Już obecnie jed
nak stwierdzić wypada, że uzyskanie pełnego zestawu przypisywanych Kopernikowi 
not marginalnych stanowić może poważny krok naprzód w  przyszłych badaniach 
nie tylko nad genezą dzieła Kopernika, ale i jego sylwetką intelektualną., Nie .po
mniejszając w  niczym wielkiego wysiłku i osiągnięć L. A. Birkenmajera stwierdzić 
bowiem należy, iż nie zawsze mógł on w  pełni przedstawić ogromną nieraz ilość 
notek marginalnych. Niekiedy przeoczył po prostu niektóre zapiski (na co zwracał 
już uwagę J. Wasiutyński) lub pomijał je w  sposób świadomy, nie przypisując im 
większej wagi. ¡Stanowisko to nie wydaje się już dzisiaj uzasadnione: treść szeregu 
drobniejszych nieraz notatek pozwolić bowiem może na pełniejsze zanalizowanie 
zainteresowań intelektualnych wielkiego astronoma (dotyczy to np. notek w  dziełach 
starożytnych dziejopisów czy filozofów) i ukazać jego ściślejszą więź z ogólnoeuro
pejskim nurtem humanizmu. Podkreślić bowiem wypada znaczną różnorodność 
tematyczną w  zestawie „biblioteki kopernikowskiej”, obejmującej czołowe zagad
nienia ówczesnej nauki europejskiej.

Właściwa interpretacja not marginalnych wymagać jednak będzie —  jak wspo-. 
mniano już —  poważnej pracy krytyczno-paleograficznej, która pozwoli na ustalenie 
faktycznego autorstwa Kopernika, jak i skorygowanie szeregu wadliwie dotąd czy
tanych tekstów.' Trzeba zaznaczyć, że każda z nich będzie musiała zostać poddana 
uważnej kontroli. Dotyczy to nawet bezspornych —  zdawałoby się —  not koperni
kowskich w  10 woluminaeh, należących do jego osobistej biblioteki, takich jak 
Tabulae astronomicae Alfonsi Regis czy Apiana Instrumentum primi mobilis; istnieją 
bowiem słuszne podejrzenia, że część zapisek (dotycząca zwłaszcza astrologii) mogła 
być dziełem Retyka (nb. ofiarodawcy drugiego z tych dzieł). Pozycje te, bezsprzecznie 
w  ¡znakomitej' większości not kopernikowskie, ¡stanowić powinny punkt wyjścia dla 
przyszłej analizy wiarygodności zapisek. Dotyczy to także -około 6 dzieł przyrod
niczych (jak Pliniusza Historia naturalis, 1473; Strabona Geographia, 1472; Ptolemeu
sza Cosmographia, 1486), w  których noty zdają się bez wątpienia pochodzić z ręki 
Kopernika. W  każdym jednak razie konieczna będzie weryfikacja każdej zapiski, 
szczególnie zaś w  takich woluminach, w  których pojawia się kilka rąk na margine
sach. INie wykluczone, że trzeba będzie wyodrębnić —  nieliczną zresztą —  grupę 
ksiąg, w  których autorstwo Kopernika uznać będzie można za jedynie przypuszczalne. 
Stwierdzić też wypada, iż kilka pozycji posiadających niewątpliwe notki koperni
kowskie potraktować trzeha będzie osobno; zapiski w  nich zawarte dotyczą bowiem 
tylko inwenJtaryzacji poszczególnych pozycji, która należała także do zadań Koper
nika —  opiekuna biblioteki warmińskiej kapituły (np. Petrus de Natalibus, Cata- 
logus sanctorum, 11513; Pauli Aeginetae, Libr i septem, 15,38). Jest mało prawdopo
dobne, aby Kopernik czytał te dzieła, nie zostawił bowiem dalszych śladów swoich 
zainteresowań.

Wydaje się już teraz pewne, że z katalogu birkenmajerowskiego wykreślić trze
ba będzie kilka pozycji (ok. 6), głównie 'treści medycznej, gdyż pobieżne nawet przyj
rzenie się znajdującym ¡się w  nich zapiskom potwierdza zgłaszane już przez innych 
badaczy wątpliwości co- do autorstwa not marginalnych.

Wypada przy okazji zauważyć, że obok kształtu liter także kolor atramentu od
grywać może ro lę ‘pomocniczą przy analizie autorstwa niektórych zapisek (na co 
słusznie, choć nie zawsze konsekwentnie, zwracał już uwagę L. A. Birkenmajer), 
Oczywiście ¡konieczne wówczas będzie sprowadzenie oryginalnego egzemplarza zwłasz
cza z Uppsąli, co wobec dużej przychylności kierownictwa tamtejszej Biblioteki 
Uniwersyteckiej będzie mogło zoątać ’zrealizowane. Ułatwić też to może analizę przy
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pomocy najnowszych metod kryminologii (tzw. grafometrii), do której będzie się 
' można odwołać w  wypadkach najbardziej wątpliwych i spornych.

Trzeba na zakończenie stwierdzić, że dokonanie w  szybkim tempie tak szerokiej 
kwerendy i sporządzenie mikrofilmów z różnorodnych pozycji archiwalno-bibliotecz- 
nych (niekiedy wypożyczonych do innych bibliotek czy instytucji) było możliwe tylko 
dzięki życzliwemu stanowisku wszystkich szwedzki-ch instytucji naukowych i spraw
ności ich personelu. Im wszystkim, w  szczególności zaś Państwowemu Archiwum  
w  Sztokholmie i Bibliotece Uniwersyteckiej w  Uppsali, należą się słowa szczerej 
podzięki. ,

Marian Biskup

Francja

Z  'POBYTU WE FRANiCJI

Podczas pobytu we Francji, w  okresie od lipca 1967 do lutego 1968 r., miałem 
•możność zapoznać się z historią geografii francuskiej i ze współczesnymi badaniami 
w  tej dziedzinie.

Wybór Francji dla studiów nad historią geografii okazał się celowy choćby 
ze względu na odległe i wspaniałe tradycje geografii francuskiej. W  wiekach X V I—
X VIII Francja — obok innych państw, np. Hiszpanii, Anglii —  prowadziła wyprawy 
na kontynent amerykański uwieńczone wielkimi sukcesami w  badaniach obszaru 
dzisiejszej Kanady i środkowego (terytorium obecnych • Stanów Zjednoczonych. 
W  X V III i X IX  stuleciu rozmach takich ekspedycji widać w  wyprawach dookoła 
świata, w  wyprawach .geodezyjno-astronamicznych (Peru, Laponia), w  wyprawach 
do południowo-wschodniej Azji i na kontynent Afryki. Rezultaty wypraw opraco
wywały. i ogłaszały systematycznie: założone w  1821 r. Francuskie Towarzystwo Geo
graficzne, a od 1877 r. założona przez L. Drapeyrona „Revue de Géographie”. Ważną 
pozycję Francji w  światowych odkryciach geograficznych wzmocniły pod koniec
X IX  w. wielkie osiągnięcia w  rozwoju samej geografii jako nauki. Vidal de la 
Blachę w  okresie swej- działalności pedagogicznej i naukowej (1871— 1918) stworzył 
podstawy francuskiej szkoły geograficznej, cieszącej się dotychczas wielkim autory
tetem w  świeoie. Mimo rozległego wachlarza różnicujących się stopniowo badań już 
trzecia -generacja geografów francuskich podkreśla zasizczyt przynależności do tej 
szkoły. Z  tych też względów założenia metodologiczne geografii Vidala de la Blachę
i jego uczniów wybrałem za przedmiot swych studiów.

Jedną z charakterystycznych cech szkoły Vidala de la Blachę jest historyczny 
punkt widzenia w  rozpatrywanaiu zjawisk geograficznych. Wynika to niewątpliwie 
stąd, że był on z wykształcenia historykiem. Zresztą w  wykształceniu i metodach 
pracy jego uczniów historia odgrywała i odgrywa również do dnia dzisiejszego 
ważną rolę.

To historyczne ujęcie jest zarazem stanowiskiem nauk humanistycznych. W  prak
tyce naukowo-badawczej ujęcie to oznacza również rozwojowy punkt widzenia ba
danej rzeczywistości. Dla tego punktu widzenia bliską jest również refleksja nad 
dziejami samej nauki. W  dorobku Vidala de la Blachę prace z historii geografii zaj
mują poważne miejsce. Jego uczniowie nastawiali się na wcielenie dyrektyw swego 
mistrza w  badaniach geograficznych różnych obszarów Ziemi, pozostawiając na dal
szym planie inne studia metodologiczno-historyczne. W  ostatnim jednak okresie 
zwracają coraz bardziej uwagę w  badaniach i w  dydaktyce na historię geografii
i rozwój jej metod naukowych. „


