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Obszar dawnych ziem pruskich, obejmujący południowe pobrzeża Bałtyku 
między dolną Wisłą a dolnym Niemnem, jest regionem o wyjątkowo skompli-
kowanej, pełnej zawirowań i zwrotów historii. Początek ich dziejów sięga czasów, 
gdy zamieszkiwały tu plemiona pruskie należące do grupy ludów bałtyjskich. 
Próby chrystianizacji i kolonizacji tych ziem, a wreszcie ich podbój przez zakon 
krzyżacki stanowią czytelny początek historycznych losów tych ziem i zmienia-
jących się relacji między Królestwem Polskim, państwem krzyżackim i  Litwą. 
Wpływy Korony Polskiej, Prus Królewskich i Warmii z jednej strony, a z drugiej 
kolejne transformacje państwowości od zakonu krzyżackiego począwszy, po-
przez zależne i niezależne od Rzeczypospolitej Prusy Książęce, aż po czasy Prus 
Wschodnich połowy XX wieku – to tygiel wydarzeń, wojen i przekształceń spo-
łecznych, a  także przemian gospodarczych i kulturowych, których ciągłość zo-
stała przerwana w wyniku decyzji podjętych po zakończeniu II wojny światowej.

Konferencja poczdamska w 1945 roku zadecydowała o ostatecznym podzia-
le Prus Wschodnich. Mapa polityczna Europy uległa zmianie – dawne Prusy 
Wschodnie podzielono między ówczesny Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich i Polskę. Obecnie, po transformacjach ustrojowych lat 90. XX wie-
ku (rozpad Związku Radzieckiego), obszar ten przynależy do Polski, Litwy oraz 
obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Decyzje o nowym powojennym 
ładzie politycznym sprawiły, że administracyjna przynależność każdej z wydzie-
lonych części wplotła je w odmienne procesy polityczne, gospodarcze i historycz-
ne, zaś ustanowione granice przez lata tworzyły nie tylko kordon polityczny, ale 
także etniczną i kulturową przepaść. 

W 1525 r., kiedy wielki mistrz zakonu 
krzyżackiego, Albrecht Hohenzollern, 
złożył hołd królowi polskiemu  
Zygmuntowi I Staremu, dawne 
państwo krzyżackie stało się lennem 
polskim i zyskało nazwę Prus  
Książęcych. Trwające od czasów 
państwa krzyżackiego granice Korony 
Polskiej zmieniły się dopiero na skutek 
kolejnych rozbiorów Polski w latach 
1772, 1793, 1795. Podczas I rozbioru 
Prusy Królewskie wraz z Warmią, która 
przed I rozbiorem należała do Polski 
przez 306 lat, zostały włączone do 
Królestwa Prus

Obszar dawnych Prus Wschodnich 
w obecnych granicach Polski, obwodu 
kalinigradzkiego i Litwy, które obowią-
zują od czasu rozpadu ZSRR 
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Oprócz zniszczeń wojennych brzemienne w skutkach stało się wysiedlenie 
dotychczasowych mieszkańców Prus Wschodnich – ludności niemieckiej, któ-
ra nie zdążyła uciec przez Armią Czerwoną w 1945 roku. Tym samym po raz 
drugi od czasów podboju plemion pruskich, nastąpiła na tym obszarze niemal 
całkowita wymiana ludności. Miejsca masowo wysiedlanych lub opuszczających 
z  własnej woli swe gospodarstwa zajmowali nowi mieszkańcy, przybywający 
z różnych, odległych regionów, nie zawsze z własnej woli. Przybyszom nie było 
łatwo odnaleźć się w nowej rzeczywistości, nie czuli się związani z dziedzictwem 
kulturowym i historią swojej nowej małej ojczyzny, często nie potrafili zżyć się 
z tym, co tu zastali, traktując swój pobyt tymczasowo i nie troszcząc się o zaj-
mowane budynki, sprzęt i ziemię, a tym bardziej o historyczne obiekty – zamki, 
pałace, kościoły, nekropolie czy budynki dawnych instytucji i  urzędów, które 
niszczały albo w najlepszym przypadku zmieniały swoje przeznaczenie. 

Tworzące się po wojnie nowe społeczności na Warmii, Mazurach czy Powiślu 
potrzebowały ponad dwóch pokoleń, by zlepek wielu odmiennych kultur i tra-
dycji, które tu zaistniały wraz z przybyciem powojennych osadników, scalić po-
nownie w jedność. Społeczność obwodu kaliningradzkiego zaczła się integrować 
znacznie później. Sprzyjające temu powolnemu i  trudnemu procesowi okazały 
się początki lat 90. XX wieku. Nastąpiły wówczas głębokie polityczne i społecz-
ne przemiany, które stworzyły warunki do budowy nowej tożsamości lokalnej 
obecnych mieszkańców tych ziem. Dziś przed młodymi pokoleniami, dla których 
dawne podziały i animozje stają się coraz bardziej odległe, ważna i aktualna staje 
się konieczność zrozumienia historii tych ziem, a tym samym odnalezienie swego 
miejsca w łańcuchu zdarzeń i budowanie nowych tradycji. 

Ślady przeszłości są widoczne w  dzisiejszym krajobrazie, bez względu na 
administracyjną przynależność państwową. O  obecności pogańskich Prusów 
świadczą ślady grodzisk, narzędzia, sprzęty; o zakonie krzyżackim – gotyckie 
zamki; o Polakach i polskiej tożsamości narodowej – kościoły, zamki biskupie 
i kapitulne oraz nazwy miejscowości; o świetności żyjących tu rodów – ruiny 
pałaców junkrów pruskich, dwory i miejskie kamienice; o dawnych podziałach 
– zapomniane słupy graniczne i pomniki; o poziomie gospodarki – kanały, mo-
sty, drogi, budynki przemysłowe, koszary, zabudowa gospodarstw wiejskich; 
o samych mieszkańcach – cmentarze, dokumenty i fotografie; zaś o działalności 
wybitnych postaci – ich osiągnięcia artystyczne, literackie i naukowe.

Obecność pierwotnych mieszkańców ziem pruskich utrwalona została także 
w nazwach miejscowości. W województwie olsztyńskim, zasiedlonym po woj-
nie przez nową społeczność, przyjęto zasadę, iż niemieckie nazwy miejscowo-
ści, które mają swój źródłosłów w dawnym nazewnictwie, winny być traktowane 
jako ważny przekaz historyczny. W związku z  tym, specjalnie powołana przez 
rząd Komisja Ustalania Nazw Miejscowych uporządkowała brzmienie wszyst-
kich nazw miejscowości regionu w zgodzie z wymogami gramatycznymi języka 

Na ich miejsce przybywali z różnych 
stron osadnicy – nowi mieszkańcy  
tych ziem

Na przełomie lat 1944 i 1945 ludność 
niemiecka w panice uciekała przed 
Armią Czerwoną. Ci, którzy pozostali, 
byli przymusowo wysiedlani.



6 Słowo wstępne

polskiego. Odstępstwem od tej reguły było nadanie niektórym miejscowościom 
nowych nazw, ku czci zasłużonych postaci, jak w przypadku Giżycka, Pieniężna, 
Barczewa, Kętrzyna czy Srokowa.

W obwodzie kaliningradzkim przyjęto po wojnie zupełnie odmienną regu-
łę. Na terytorium, które w grudniu 1943 roku na konferencji tzw. wielkiej trójki 
w Teheranie zostało przyznane Związkowi Sowieckiemu, nowa ludność winna 
była czuć się jak u siebie, jak w Rosji. Dlatego zerwano z wszelką tradycją, nawet 
staropruską, przedgermańską. 

W  tej nowej rzeczywistości mało było zrozumienia dla tego wszystkiego, 
co nawarstwiło się w tutejszym krajobrazie w ciągu minionych stuleci. Do tej 
dawnej, zupełnie obcej tradycji, należały m.in. zamki krzyżackie – wysoce cha-
rakterystyczny element, który dawał o sobie znać niemal na każdym kroku, po 
obu stronach granicy. I tu i  tam można ich naliczyć mniej więcej tyle samo – 
około pięćdziesięciu. Niektóre są już od dawna w ruinie, jak górująca nad wo-
dami Zalewu Wiślanego krzyżacka Bałga (ros. Wiesiołoje). Wiele z tych zam-
ków, zwłaszcza po stronie kaliningradzkiej, obróciła w ruinę ostatnia wojna. Jak 
choćby zamek w Królewcu zniszczony w sierpniu 1944 roku nalotami aliantów, 
potem w czerwcu 1945 roku działaniami Armii Czerwonej, a ostatecznie w 1968 
roku wysadzony w powietrze jako symbol pruskiego militaryzmu („spróchniały 
ząb pruski”). Wiele z nich, nieużytkowanych, popadło w ruinę później. Wiele 
rozebrali do cna ich poprzedni, niemieccy użytkownicy, nie bacząc na tradycję 
swego własnego narodu. Po polskiej stronie ocalał, choć z poważnym uszczerb-
kiem, stołeczny krzyżacki Malbork. Lecz przecież kilka największych zamków, 
np. w Gdańsku, Elblągu i Toruniu, w nienawistnym odruchu wobec Krzyżaków, 
już w 1454 roku zburzyli sami mieszkańcy tych miast.

Dzisiaj na spuściznę poprzednich stuleci spogląda się innaczej. Relikty mi-
nionych wieków wrosły w nową rzeczywistość i stały się jej nieodłącznym ele-
mentem. I chociaż przetrwały do naszych czasów w różnym stanie zachowania, 
każda z tych form przedstawia istotną wartość historyczną. Te, które mimo znisz-
czeń i dewastacji przetrwały, w większości odrestaurowano. Nadano im nowe 
funkcje. Mieszczą się w nich muzea, biblioteki, archiwa i domy kultury, a nawet 
hotele i restauracje. Dzięki temu obiekty te można podziwiać nie tylko jako ar-
chitektoniczne zabytki, ale także uczestniczyć w atrakcyjnych programach ofe-
rowanych wszystkim zainteresowanym. Pokazy walk, inscenizacje historyczne, 
ścieżki edukacyjne, koncerty, wystawy muzealne, galerie, pomniki w połączeniu 
z bazą hotelowo-gastronomiczną zaspokajają różny poziom wymagań, a co naj-
ważniejsze wszystkie stanowią cząstkę europejskiego dziedzictwa kulturowego 
południowej części obszaru Morza Bałtyckiego. 

Po stronie polskiej dość wcześnie dostrzeżono potrzebę ochrony obiektów 
historycznych. Podejmowano odbudowę ocalałych zamków, kościołów, a także 
pałaców byłych junkrów pruskich i dworów, oczywiście na miarę możliwości 

Od góry: krzyżackie zamki w Gniewie
i w Bytowie

Od góry: zamek kapituły pomezańskiej 
w Kwidzynie i zamek kapituły warmiń-
skiej w Olsztynie 
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panującego ustroju socjalistycznego, często bowiem właścicielami pałaców 
i dworów stawały się Państwowe Gospodarstwa Rolne, co po kilku latach po-
wodowało ich kolejną dewastację. Podniesiono z  gruzów krzyżackie zamki 
Kętrzynie i  w  Nidzicy, przeznaczając je na lokalne ośrodki kultury. Decyzję 
o odbudowie nidzickiego zamku, zbombardowanego w 1945 roku przez woj-
ska radzieckie, podjęto już w 1949 roku, a jej realizację ukończono w 1965 r. 
Zamek w Kętrzynie, również zniszczony w 1945 roku przez wojska radzieckie, 
staraniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w  Olsztynie odbudowa-
no w  latach 1964–1966 dzięki środkom pozyskanym z  Ministerstwa Kultury 
i  Sztuki. W  ostatnich czasach odsłonięto i  przebadano potężne fundamenty 
zamku komturów krzyżackich w Sątocznie (niem. Leunenburg) i zamku bisku-
pów chełmińskich w Lubawie (tegoż, który kilkakrotnie odwiedzał Mikołaj Ko-
pernik). Nie szczędzono pieniędzy na badania i konserwację poszczególnych 
części zamku biskupów w  Lidzbarku Warmińskich. Tamtejsze przedzamcze, 
poddane wpierw gruntownym badaniom archeologicznym i konserwatorskim, 
zaadaptowano na wysokiej klasy hotel. Podobną funkcję pełni dziś również 
dawny zamek krzyżacki w Rynie (niem. Rhein) oraz Gniewie (niem. Mewe). 
W zamkach Bytowa, Kętrzyna, Gniewu, Lidzbarka Warmińskiego, Kwidzyna, 
Malborka, Olsztyna, Nidzicy i Ostródy działają muzea regionalne i galerie.

Podobne tendencje rodzą się także w  obwodzie kaliningradzkim. W  oca-
lałym skrzydle zamku w Gwardziejsku (niem. Tapiau, pol. Tapiawa) było i  jest 
więzienie, co daje przynajmniej gwarancję, że zamkowi nie grozi ruina. W Tał-
pakach  (niem. Taplacken) zabezpieczono to, co nie uległo jeszcze zniszczeniu. 
W Gurjewsku (niem. Neuhausen) ocalałą część zaadaptowano na cele gospodar-
cze. W Sowietsku (niem. Tilsit, pol. Tylża) stoi jedno skrzydło, w którym do nie-
dawna funkcjonował zakład. W Polesku (niem. Labiau, pol. Labiawa) urządzono 
lokalne centrum kultury. Zamek biskupów sambijskich w Majowce (niem. Geor-
genburg) ocalał z wojny, ale nieużytkowany stopniowo popadał w ruinę. Szczęśli-
wie znalazł się dziś ktoś, kto chce ów zamek ratować. Miejscowy policjant, który 

Od lewej: krzyżacki zamek w Malborku; 
biskupi zamek w Lidzbarku  
Warmińskim

Zamek krzyżacki w Toruniu powstał 
jako pierwszy na ziemii chełmińskiej. 
Wzięty szturmem przez mieszczan to-
ruńskich w 1454 r. został niemal całko-
wicie zburzony (mal. W. Zieger, zbiory 
Muzeum Okręgowego w Toruniu)

Zamek krzyżacki w Nidzicy, dziś 
miejskie centrum kultury i biznesu oraz 
siedziba Muzeum Ziemi Nidzickiej
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wraz z żoną cały wolny czas poświęca uprzątaniu wnętrz, własnym sumptem zor-
ganizował tam wystawę i opowiada o dziejach zamku. Jest to żywy przykład tego, 
że współczesna społeczność obwodu zaczyna w reliktach przeszłości dostrzegać 
swoje własne dziedzictwo historyczne. Także w ocalałych budowlach przedzam-
cza w Czerniachowsku miejscowi historycy i ludzie sztuki założyli stowarzysze-
nie „Zamek Insterburg”, które opiekuje się zbiorami muzealnymi, a w okresach 
letnich (budowla nie ma ogrzewania) organizuje wystawy malarskie oraz sesje 
naukowe poświęcone dawnym dziejom regionu. I choć na ogół inne zamki znaj-
dują się w kiepskim stanie, ich mury obwodowe wciąż stoją i w przyszłości mogą 
zachęcać do podjęcia odbudowy.

Po obu stronach granicy dostrzega się starania o historyczną dokumentację 
tego okazałego dziedzictwa. Odpowiednio liczne wydawnictwa książkowe i albu-
mowe odznaczają się przeważnie wysokim poziomem naukowym i edytorskim.

Nieocenioną wprost wartością dla współczesnych jest spuścizna niemate-
rialna. Z ziemiami pruskimi związanych jest wiele postaci, których działalność 
i twórczość znajdywała uznanie daleko poza granicami regionu. Wymienić moż-
na wybitnych administratorów, zarówno tych reprezentujących Koronę Polską 
(biskupi Stanisław Hozjusz, Marcin Kromer, Jan Dantyszek, łukasz watzenro-
de – wuj Mikołaja Kopernika, Ignacy Krasicki), jak też państwo zakonne i jego 
późniejsze formy państwowe, od Prus Książęcych po Prusy Wschodnie (Albrecht 
Hohenzollern, wielki elektor, który uniezależnił Prusy Książęce od Polski, Fry-
deryk I, pierwszy król w Prusach, oraz wilhelm I, ostatni król Prus, koronowa-
ny w Królewcu w 1861 r.). Nie sposób też pominąć postaci, takich jak Johann 
Gottfried Herder – myśliciel, filozof i  pisarz rodem z  Morąga, student króle-
wieckiej Albertyny i słuchacz wykładów Immanuela Kanta; Johann Hamann – 
królewiecki filozof i teolog, przyjaciel Immanuela Kanta; Krzysztof Hartknoch 
– historyk i kartograf urodzony w Jabłonce koło Szczytna, którego dzieła są dziś 
cennym źródłem wiedzy o miastach i życiu codziennym w minionych epokach; 

Ruiny krzyżackiego zamku w Nieman 
(niem. Ragnit, pol. Ragneta)

Jedne z wielu publikacji traktujących 
w naukowy lub popularyzatorski spo-
sób dzieje ziem pruskich, ich zabytki 
i wielkie postacie tu działające

Pozostałości krzyżackiego zamku 
w Czerniachowsku (niem. Insterburg, 
pol. Wystruć)
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Krzysztof Celestyn Mrongowiusz – urodzony na Mazurach, absolwent Alber-
tyny, którego prace naukowe uwzględniały właściwości regionalne całych Prus 
Wschodnich, autor słowników polsko-niemieckich i niemiecko-polskich; woj-
ciech Kętrzyński – historyk urodzony w Giżycku, student królewieckiego uni-
wersytetu, który w  swych pracach koncentrował się na stosunkach ludnościo-
wych Prus Książęcych; Józef naronowicz-naroński – autor wielu map i planów 
na ziemiach pruskich; Jerzy Andrzej Helwing – pastor z Węgorzewa, studiujący 
w Królewcu, wybitny przyrodnik i lekarz, którego prace naukowe przyniosły mu 
światową sławę, założyciel muzeum w Węgorzewie, autor zielnika z trójjęzyczny-
mi nazwami (łacińskimi, niemieckimi i polskimi). Wyróżnili się też profesorowie 
Albertyny, wśród nich: Andreas osiander – teolog; Gregorius Sabinus – filolog 
i poeta; Celestyn Myślęta – pochodzący z okolic Węgorzewa, orientalista i teolog, 
wielokrotny rektor królewieckiego uniwersytetu, znawca starożytnych języków 
wschodnich, autor dzieła o religiach ziemi pruskiej. W osiągnięciach nauki złoty-
mi zgłoskami zapisali się nobliści wywodzący się z tych terenów: emil v. Behring, 
Fritz Albert Lipmann, otto wallach i wilhelm wien. Uznanie zdobyli także Ar-
nold Sommerfeld – fizyk z Królewca, wielokrotnie zgłaszany do Nagrody Nobla; 
Johann Friedrich Dieffenbach – lekarz pochodzący z Królewca, pionier chirurgii 
plastycznej; Konrad Biegalski – wybitny ortopeda rodem z Ostródy; Friedrich 
wilhelm Bessel – astronom i matematyk; Johannes Thienemann – ornitolog, 
twórca pierwszej na świecie stacji ornitologicznej na Mierzei Kurońskiej (w Ros-
sitten, ros. Rybaczij); edward Dagobert Drągalski – geograf, geofizyk i polarnik, 
autor teorii o deformacji kontynentów po stopieniu się lodowca, a także erich 
Mendelssohn wywodzący się z Olsztyna – światowej sławy architekt oraz Karl 
Friedrich Schinkel – niemiecki architekt, urbanista i malarz, jeden z najwybit-
niejszych twórców klasycyzmu w państwie pruskim, autor wielu interesujących 
budowli na terenie Prus Wschodnich. Do grona wybitnych inżynierów pruskich 
należy pochodzący z Królewca Georg Jakob Steenke – konstruktor systemu po-
chylni Kanału Oberlandzkiego, znanego dziś jako Kanał Elbląski, stanowiącego 
zabytek techniki, który rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 14 stycznia 2011 
roku został uznany za pomnik historii. W dziedzinie literatury i sztuki wymienić 
należy Ferdynanda Gregoroviusa – historyka kultury i filozofii z Nidzicy, który 
za dzieło Historia Rzymu w średniowieczu otrzymał tytuł honorowego obywatela 
tegoż miasta; ernsta wiecherta – pisarza pochodzącego z okolic Mrągowa, któ-
rego dzieła przełożono na szesnaście języków; Alfreda Brusta – autora utworów 
scenicznych i licznych powieści o społecznościach pruskich; Arno Holza – poetę 
i dramaturga z Kętrzyna, uważanego za twórcę niemieckiej poezji modernistycz-
nej; Hansa Helmuta Kirsta – rodem z  Królewca, autora ponad pięćdziesięciu 
książek traktujących w  większości o  czasach Niemiec hitlerowskich; Andrzeja 
Samulowskiego – największego ludowego poetę warmińskiego; Michała Kajkę – 
największego poetę ludowego mazurskiego; Gustawa Gizewiusza – urodzonego 

Katedra w Kaliningradzie – historyczny 
zabytek i symbol miasta – została od-
budowana po zniszczeniach wojennych 
w latach 90. XX w.

Muzeum Bursztynu w Baszcie Der 
Dohna, będącej częścią byłej wewnętrznej 
miejskiej fortyfikacji obronnej Królewca. 
Prezentowane są tu unikatowe okazy 
bałtyckiego bursztynu

Fronton Bramy Królewskiej  
z wizerunkami zasłużonych władców.  
Bramę odnowiono z okazji 750-lecia 
Królewca w 2005 r.
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w  Piszu, który ukończył studia w  Królewcu, będąc jednocześnie kaznodzieją 
w Ostródzie, i jako pierwszy mazurski folklorysta zebrał blisko pięćset pieśni lu-
dowych; Krystyna Donelajtisa – urodzonego na pruskiej Litwie, koło Gąbina, 

absolwenta studiów teologicznych w Królewcu, duszpasterza swoich ziom-
ków, autora sławnego utworu poetyckiego Pory roku, współtwórcy literac-

kiego języka litewskiego; Jerzego wasiańskiego – syna ziemi mazurskiej, 
polskiego kaznodziei, tłumacza wydanego w 1741 roku kancjonału pru-
skiego (mazurskiego), który do końca istnienia Republiki Weimarskiej 
doczekał się w  królewieckiej oficynie Hartunga blisko stu wznowień; 

Krzysztofa Kaldenbacha – rodem ze Śląska, przez lata związanego z kul-
turalnym środowiskiem katolickim, poetę tworzącego po łacinie, polsku 

i niemiecku; Simona Dacha – urodzonego w Kłajpedzie, absolwenta Alberty-
ny, najwybitniejszego poetę królewieckiego baroku, sławiącego m.in. królów 
polskich. W dziedzinie muzyki wyróżnili się Feliks nowowiejski – kompozytor 
z  Barczewa, twórca symfonii, poematów symfonicznych, licznych koncertów, 
mszy i hymnów, oper i baletów, autor Roty (do słów Marii Konopnickiej), a także 
warmińskiego hymnu O Warmio moja miła; oraz otto Karl enfried – kompo-
zytor królewiecki, autor ponad dwustu trzydziestu utworów, z których najbar-
dziej znanym są Wesołe kumoszki z Windsoru. Nazwiska wybitnych osobowości 
regionu można mnożyć bez końca. Jednak już wymienione powyżej świadczą 
o  tym, że ziemiom pruskim daleko było do miana prowincji. Osiągnięcia mi-
nionych pokoleń traktować należy jako niematerialne dziedzictwo, które obecne 
społeczności winny traktować z poszanowaniem i na stałe wpisać w kształtującą 
się tożsamość regionu. 

Wśród wymienionych nazwisk wciąż jednak brak dwóch najważniejszych, 
których sława sięga firmamentu największych geniuszy świata. Są to: Mikołaj 

Kopernik (1473–1543) oraz Immanuel Kant (1724–1804), których sylwetki 
są rzeczywistym tematem niniejszej publikacji. I choć Mikołaj Kopernik 

oraz Immanuel Kant żyli w odmiennych epokach, a także w innej rze-
czywistości politycznej, choć urodzili się na dwóch przeciwległych 
krańcach ziemi pruskiej – pierwszy bowiem przyszedł na świat 
w Toruniu, mieście z woli samych mieszkańców przyłączonym do 
Rzeczypospolitej Polskiej, drugi zaś w Królewcu, w państwie pru-

skim – obaj mieszkali i tworzyli na tym samym obszarze. Kopernik, 
który nie licząc młodzieńczego czasu studiów w  Krakowie, Padwie 

i Bolonii, połowę swego życia spędził we Fromborku nad Zalewem Wi-
ślanym (dziś w połowie Kaliningradskij Zaliw), miał Królewiec po sąsiedzku, 

toteż nic dziwnego, że dwukrotnie w nim bywał. Ze względu na prowadzoną 
działalność osadniczą przemierzył niemal całą Warmię. Uczestniczył w  zjaz-
dach stanów pruskich w Toruniu, Malborku, Elblągu i Grudziądzu. Jako medyk 
wyjeżdżał do potrzebujących jego pomocy. Towarzyszył biskupowi Łukaszowi 

E-book wydany w języku polskim 
i rosyjskim – wyczerpujące kompen-
dium wiedzy o historii ziem 
pruskich 

Film wydany staraniem Stowarzyszenia 
gmin Polskie Zamki Gotyckie, popula-
ryzujący dwie najwybitniejsze postacie
obszaru dawnych ziem pruskich  – 
Mikołaja Kopernika i Immanuela Kan-
ta. Film dostępny jest dla wszystkich 
zainteresowanych na stronie: 
www.zamkigotyckie.org.pl
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Watzenrodemu w podróży do Wilna, z którego powrót przybrał charakter krajo-
znawczego spływu rzeką Wilią do Niemna i dalej do Ragnety (niem. Ragnit, ros. 
Nieman) i Tylży (niem. Tilsit, ros. Sowietsk), a następnie poprzez Zalew Kuroń-
ski do Labiawy (niem. Labiau, ros. Polesk), skąd drogą lądową dotarli do Kró-
lewca, a potem do Lidzbarka Warmińskiego. Obecność Kopernika odnotowa-
ło więc wiele miejscowości, i tych leżących po stronie Prus Królewskich, i tych 
należących do państwa zakonnego przekształconego później w Prusy Książęce. 
Z racji stałych obowiązków genialny astronom przebywał głównie w  Lidzbarku 
Warmińskim, Fromborku i  Olsztynie. Choć swój warsztat badawczy zorgani-
zował we Fromborku, to istotna część jego dorobku naukowego w dziedzinie 
astronomii i ekonomii powstała w Olsztynie. Trwałą tego pamiątką jest tablica 
do badania równonocy, własnoręcznie wykonana przez Kopernika na ścianie 
krużganka olsztyńskiego zamku w  1517 roku. We Fromborku powstało Mu-
zeum Mikołaja Kopernika, zaś w katedrze fromborskiej znajduje się nagrobek 
z jego powtórnego pochówku w 2010 roku. 

Z kolei Immanuela Kanta można śmiało nazwać domatorem. Odkąd bowiem 
związał się z królewieckim uniwersytetem w zasadzie niechętnie już rozstawał 
się ze swym rodzinnym miastem. W jego życiorysie odnotować można jednak 
kilka podróży poza ukochany Królewiec. Kilka lat spędził w Jarnołtowie koło 
Zalewa jako nauczyciel dzieci hrabiego Augusta Friedricha von Hülsena, uczył 
też dzieci hrabiego Gebhardta Johanna von Keyserlingka w  Waldburgu (ros. 
Nikołajewka). Na zaproszenie generała Daniela Friedricha von Lossow przeby-
wał w Gołdapi, a także w jego majątku w Kleszczewie (niem. Kleschauen, ros. 
Kutuzowo). Dość często bywał w  leśniczówce w Moditten, a  także w majątku 
Friedricha Leopolda von Schrötera w Wohnsdorf (ros. Kurortnoje). Obecność 
Kanta odnotować należy także w Piławie (niem. Pillau, ros. Bałtijsk) na Mierzei 

Trasa podróży biskupa Łukasza 
Watzenrodego i Mikołaja Kopernika 
z Lidzbarka Warmińskiego do Wilna 
i powrót (1506) i – drogą wodną rze-
kami Wilią i Niemnem do Zalewu Ku-
rońskiego, a potem lądem do Królewca 
i Lidzbarka Warmińskiego

Wielkiemu astronomowi poświęcone 
jest Muzeum Mikołaja Kopernika na 
Wzgórzu Katedralnym we Fromborku
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Wiślanej i w Juditten (włączone w 1927 roku w obszar miejski Królewca). Dwa 
lata przed pierwszym rozbiorem Polski Kant złożył wizytę burmistrzowi Bra-
niewa – a więc śmiało można powiedzieć, że odwiedził także Polskę, bowiem 
Braniewo należało wówczas do Warmii, a tym samym do Korony Polskiej.

Kant od dzieciństwa był wątłego zdrowia. Jego słynne, samotne spacery 
nadawały rytm szarej codzienności i to właśnie te spacery służyć musiały upo-
rządkowaniu twórczych myśli, które znalazły swój finał w  jego dziełach. Nie 
można też oprzeć się refleksji, że właśnie owe systematyczne spacery mogły 
walnie przysłużyć się polepszeniu kondycji zdrowotnej uczonego. Świadczy 
o tym fakt, że dożył późnego wieku i aż o siedem lat przeżył cieszącego się do-
brym zdrowiem Mikołaja Kopernika. 

Uniwersytet w  rodzinnym mieście Immanuela Kanta założony został 
w 1544  roku przez księcia Albrechta Hohenzollerna, głównie dla kształcenia 
teologów ewangelickich (ale wyraźnie uprzywilejowani byli ci studenci, któ-
rzy znali język Prusów, obok litewskiego i polskiego). Powstał dzięki królowi 
Polski Zygmuntowi Augustowi, który w 1560 roku obdarzył go takimi samy-
mi przywilejami, jakie posiadała Akademia Krakowska. Dziś uniwersytet nosi 
imię Immanuela Kanta. Słusznie bowiem uznano, że postać uczonego, którego 
wystawny grobowiec przy knipawskiej katedrze oglądają dziś tysiące turystów, 
jest najlepszym łącznikiem między kaliningradzką teraźniejszością i bogatą hi-
storią dawnego Königsberga.

Mikołaj Kopernik na karcie tytułowej swego dzieła De revolutionibus (O obro-
tach) napisał, że jest torunianinem. Nazwa rodzinnego miasta na trwałe zrosła się 
z jego nazwiskiem, pomimo że od czasu studiów w Krakowie na zawsze rodzinne 
miasto opuścił. Myśl ta przyświecać musiała twórcom powojennego uniwersyte-
tu toruńskiego, którzy nadali mu imię Mikołaja Kopernika. 

Pruski drogowskaz pocztowy 
(E. Vogelsang, Die Post in Ostpreußen. 
Ihre Geschichte von den Anfängen bis ins 
20. Jahrhundert, Lüneburg 2000)

Przypuszczalne trasy podróży Kanta: 
(• • • • •) z Królewca do Jarnołtowa  
w 1750 r. :  Królewiec (niem. Königsberg,  
ros. Kaliningrad) – Pokarmin (niem.
Brandenburg, ros. Uszakowo) – Święto-
miejsce (niem. Heiligenbeil, ros. Mamo-
nowo) – Braniewo (niem. Braunsberg) 
– Pasłęk (niem. Preußisch Holland) – 
Morąg (niem. Mohrungen) – Jarnołtowo 
(niem. Gross Arnsdorf).
(• • • • •) do Judtschen w 1747 r. i Gołdapi 
w 1765 r.:  Królewiec (niem. Königsberg, 
ros. Kaliningrad) – Tapiawa (niem. Ta-
piau, ros. Gwardiejsk) – Welawa (niem. 
Wehlau, ros. Kujbyszewskoje) – Wystruć 
(niem. Insterburg, ros, Czerniachowsk) – 
Gąbin (niem. Gumbinnen, ros. Gusiew) 
– Judtschen  (ros. Wiesełowka) – Gołdap 
(niem. Goldap).

Trasy opracowano według konsultacji 
z dr. Ernstem Vogelsangiem.
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Warto też wspomnieć o współczesnych przykładach związków między uni-
wersytetami w Olsztynie i Kaliningradzie – dwóch miast na dawnych ziemiach 
pruskich utożsamianych z  tymi wielkimi postaciami – Kopernika w Olszty-
nie i Kanta w Kaliningradzie. Oto bowiem profesorem uniwersytetu kalinin-
gradzkiego był Polak, Kazimierz Ławrynowicz, który wykładał również na 
olsztyńskiej uczelni, zaś profesorowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie, Albertowi Bartoszewiczowi, w 1997 roku został przyznany przez 
ówczesny Rosyjski Państwowy Uniwersytet im. Immanuela Kanta w Kalinin-
gradzie tytuł doktora honoris causa. Tak więc nauka, podobnie jak muzyka, 
łączy a nie dzieli.

Dawne ziemie pruskie dzieli dziś granica, ale łączy wspólna historia i kul-
turowa spuścizna. Stworzone warunki dają pole do swobody myśli i zgłębiania 
wiedzy o meandrach historii ziem pruskich, toteż można sądzić, że wzajemne 
poznawanie się obu społeczeństw pozwoli odnaleźć o wiele więcej wspólnego, 
zarówno we wspólnej przeszłości, jak też w życiu codziennym. Drogą do tego 
jest popularyzacja wiedzy o historii obszaru położonego w obecnych granicach 
północno-wschodniej Polski, Litwy i obwodu kaliningradzkiego Federacji Ro-
syjskiej. W  działania te doskonale wpisuje się polsko-rosyjski projekt z  Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja. Trasy turystyczne 
wiodące od zamków Pomorza, poprzez Warmię i  Mazury, po zamki leżące na 
obszarze obwodu kaliningradzkiego to okazja do poznania kultury i architek-
tury średniowiecza w regionie Morza Bałtyckiego nie tylko poprzez zwiedzanie 
ekspozycji muzealnych, ale także uczestniczenie w pokazach rycerskich, udział 
w  interaktywnych warsztatach, „żywych lekcjach historii” i  innych formach 
popularyzacji wiedzy historycznej. Być może postacie Kopernika i Kanta będą 
przyczynkiem do podjęcia nowych działań w tym zakresie. Wszak od wielu już 
lat z powodzeniem funkcjonuje jeden z najbardziej uczęszczanych szlaków pol-
skich – liczący blisko 180 km Szlak Kopernikowski. Pozwala on na poznanie te-
renów, które dawniej należały do zakonu krzyżackiego oraz biskupów warmiń-
skich. Szlak przebiega przez tereny, które były miejscem pracy tego wybitnego 
astronoma, lekarza, ekonomisty i  administratora dóbr kapituły warmińskiej. 
Obecnie wśród aktywnych działaczy obwodu kaliningradzkiego prowadzone 
są działania na rzecz utworzenia szlaku Immanuela Kanta. Rozważa się również 
kwestię podjęcia współpracy w  tym zakresie pomiędzy województwem war-
mińsko-mazurskim i obwodem kaliningradzkim. 

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja omawiająca sylwetki dwóch naj-
większych osobowości wywodzących się z  ziem pruskich nie tylko przybliży 
wiedzę o ich życiu, osiągnięciach i głoszonych ideach, lecz sprawi, że Kopernik 
i  Kant zaczną być postrzegani jako symbol, wspólnej supścizny historycznej 
tych ziem. 

Mury dawnych zamków są wdzięcznym 
tłem dla pokazów walk rycerskich. 
Na zdjęciu turniej „O miecz Konrada 
Wallenroda” w Człuchowie

Dziedzińce i sale zamkowe chętnie gosz-
czą artystów, naukowców, studentów... 
Na zdjęciu „Biesiady Humoru i Satyry” 
na zamku w Lidzbarku Warmińskim

„Żywa lekcja historii” zorganizowana 
dla uczniów rosyjskich w lidzbarskim  
Muzeum Warmińskim (2014)

W królewieckiej katedrze mieści się 
mauzoleum i muzeum Immanuela  
Kanta, a w nim odnowiona sala  
Biblioteki Wallenrodzkiej
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* * *

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu. Jego rodzin-
ne miasto położone było w tej części Prus, która od 1466 roku znajdowała się 
w granicach państwa polskiego i którą dla odróżnienia od Prus Krzyżackich 
nazwano Prusami Królewskimi.

Przyszedł na świat jako czwarte dziecko w rodzinie tamtejszego kupca Miko-
łaja i jego żony Barbary z Watzenrodów. Przodkowie obojga rodziców wywodzili 
się ze Śląska. Rodzina Koperników pochodziła ze wsi Kopernik w okolicach Nysy 
i Otmuchowa. W XIV wieku nosiciele nazwiska Kopernik pojawiają się w Kra-
kowie, stolicy państwa polskiego. Nazwisko, urobione od polskiej nazwy wsi, po-
zwala wnioskować, że byli to Polacy – bowiem Niemcy mieszkający w miastach 
przybierali już w tym czasie nazwiska od zawodów. W 1396 roku murarz Niclos 
Kopernik został przyjęty do prawa miejskiego w Krakowie. W latach 1422–1441 
w aktach miejskich Krakowa pojawia się kupiec Jan Kopernik, prawdopodob-
nie dziadek przyszłego astronoma, zaś jego ojciec, również Mikołaj, pojawia się 
w tamtejszych aktach od 1441 roku jako kupiec hurtownik. W pierwszym pół-
roczu 1458 roku Mikołaj przeniósł się do Torunia. Małżeństwo z córką ławni-
ka (członka sądu miejskiego) wprowadziło go do górnej warstwy toruńskiego 
mieszczaństwa. Był to czas wojny prowadzonej przez stany pruskie (szlachtę 
i miasta) wraz z Polską przeciwko władztwu zakonu krzyżackiego w Prusach. 

Widok Krakowa w Kronice Hartmanna 
Schedla (1493)

Portret ojca Mikołaja Kopernika, autor 
nieznany (XVII w.)
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Kupiec Mikołaj Kopernik opowiedział się zdecydowanie po stronie polskiej 
i udzielał swemu miastu pożyczek na opłacenie wojsk zaciężnych.

Rodzina matki przyszłego astronoma wywodziła się ze wsi, która dziś nosi 
nazwę Pszenno i położona jest w rejonie Świdnicy. W XIV wieku Watzenrodo-
wie mieszkali we Wrocławiu, a potem w Toruniu. W 1455 roku Łukasz Watzen-
rode, dziadek astronoma ze strony matki, został „starszym nad ławą” Starego 
Miasta Torunia. W  okresie wspomnianej wojny czynnie walczył z  zakonem 
krzyżackim, odniósłszy nawet rany w bitwie pod miasteczkiem Łasin (na pół-
nocny wschód od Torunia). Będąc bogatym kupcem, w  1460 roku pożyczył 
miastu na prowadzenie wojny ogromne sumy pieniędzy. Nienawiść do zakonu 
krzyżackiego leżała więc niejako u podstaw tradycji rodzinnej, zgodnie z którą 
wychowywany był młody Kopernik.

Całą podstawową edukację, aż do rozpoczęcia studiów wyższych, pobierał 
Kopernik w swym mieście rodzinnym. I choć w osiemnastym roku życia przyj-
dzie mu opuścić to miasto na zawsze, jego nazwa na trwałe przylgnie do nazwi-
ska astronoma. Na karcie tytułowej swego dzieła De revolutionibus (O obrotach) 
pisał się jako „Mikołaj Kopernik, torunianin”.

W dziesiątym roku życia stracił ojca. Od tamtej pory pod swoją opiekę wziął 
go wuj, Łukasz Watzenrode. Sam studiował w Krakowie, a następnie w Bolo-
nii uzyskał doktorat w zakresie prawa kościelnego. Dzięki temu został jednym 
z trzech prawników w służbie u biskupa Zbigniewa Oleśnickiego – wpierw bi-
skupa we Włocławku, a później prymasa Polski, czyli pierwszej osoby po królu. 
U boku Oleśnickiego upłynęło mu dziesięć lat. Gdy dzięki królowi biskup ten 
awansował na prymasostwo, zabrał ze sobą do Gniezna Łukasza Watzenrodego. 

Toruń z mostem przez Wisłę z 1500 r.,
rycina Krzysztofa Hartknocha

Panorama Torunia, fragment mie-
dziorytu kolorowanego Wolfsa Erbena 
(1724)
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Jemu też zawdzięczał Watzenrode większość swych kanonikatów. Był mianowi-
cie członkiem kapituł w Chełmnie, we Włocławku, we Fromborku, w Kaliszu 
i Łęczycy, a w końcu otrzymał też kanonikat metropolitalny w Gnieźnie, który 
czynił go, obok prymasa Oleśnickiego, zaprzysiężonym członkiem rady kró-
lewskiej. Stale więc przebywał wśród Polaków, toteż fakt, iż na co dzień posłu-
giwał się językiem polskim, jest najzupełniej oczywisty. Wszystko to nie pozo-
staje bez znaczenia dla wzajemnych relacji między wujem a jego siostrzeńcem, 
Mikołajem Kopernikiem.

W tym też kontekście trzeba podkreślić jeszcze jeden wątek związany z Łu-
kaszem Watzenrodem. Otóż każdy z posiadanych przezeń kanonikatów dawał 
mu potencjalną możliwość objęcia godności biskupiej, ponieważ biskupów, za 
zgodą króla, wybierali ze swego grona członkowie poszczególnych kapituł. Mając 
zaś tak wpływowego protektora, mógł Watzenrode w istocie liczyć na to, że jego 
kariera kościelna jest kwestią czasu. I oto zbieg okoliczności sprawił, że właśnie 
kanonicy warmińscy we Fromborku uznali, iż tak wpływowy człowiek, jakim był 
asystujący prymasowi Łukasz Watzenrode, a przy tym podobnie jak oni urodzo-
ny w Prusach, byłby dla nich najbardziej odpowiednim biskupem. I tak się stało.

W tym fakcie zawarł się też los Mikołaja Kopernika. Czysty przypadek zda-
rzył, że nie Gniezno, nie Włocławek i nie Kalisz czy Łęczyca, a więc żadne z tra-
dycyjnie polskich biskupstw, ani żadna z tamtejszych kapituł, ale owo świeżo 
nabyte przez Polskę biskupstwo warmińskie i ów kapitulny Frombork stał się, 
poprzez osobę wuja, miejscem jego przeznaczenia. Na całe życie.

Łukasz Watzenrode zrobił błyskotliwą karierę kościelną i  na tę samą dro-
gę kierował teraz siostrzeńca. Ostatecznie miał on być jego następcą na stolicy 
biskupiej w Lidzbarku. Studia Mikołaja trwały lat dwanaście i w całości zostały 
podporządkowane dwu zasadniczym celom: karierze kościelnej i zdobyciu miej-
sca wśród członków kapituły warmińskiej. Wuj rozpoczął swe studia w stołecz-
nym Krakowie, a zakończył doktoratem z prawa kościelnego w Bolonii. Iden-
tyczną drogę odbył jego siostrzeniec. Wuj nie pozwolił mu jednak ukończyć 
studiów w Krakowie i po czterech latach przywołał go do siebie, do Lidzbarka. 
Była to sprawa taktyki. W świetle statutów kapituły warmińskiej ukończenie ja-
kichkolwiek studiów nie dawało szans na dalsze studia – pod rygorem utraty 
wszelkich przywilejów i dochodów przysługujących kanonikowi.

Gdy w 1495 roku zmarł jeden z tamtejszych kanoników, wydawało się, że sio-
strzeniec biskupa bez przeszkód obejmie zwolniony kanonikat. Ponieważ jednak 
właśnie wtedy rozgorzał spór kompetencyjny między biskupem a kapitułą, zu-
pełnie błahy w swej istocie, jednak wysoce ambicjonalny, kapituła upatrzyła w tej 
sytuacji okazję, aby zademonstrować biskupowi swoją niezależność. Po rocz-
nym, bezskutecznym oczekiwaniu wuj wyprawił siostrzeńca do Italii. Szczególna 
złośliwość kapituły ujawniła się w fakcie, iż ledwie siostrzeniec dotarł do Bolonii 
i rozpoczął studia, we Fromborku zapadła uchwała o przyjęciu go do kapituły. 

Biskup warmiński Łukasz Watzenro-
de (1447–1512). Kopia zaginionego 
oryginału wykonana przez Józefa Flika, 
profesora krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych

Biskup Zbigniew Oleśnicki
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Więc kanonikat objął zaocznie, przez pełnomocnika, ponieważ było oczywiste, 
że nie zmarnuje całego roku po to tylko, aby zgodnie z wymogami statutów objąć 
urząd osobiście i odbyć w tym celu daleką podróż tam i z powrotem. W rezulta-
cie nie miał własnych dochodów i nadal był na utrzymaniu wuja.

Z przynależnością do kapituły warmińskiej wiązał Kopernik nadzieję zupełnie 
inną niż jego wuj. Wolno podejrzewać, iż z niejaką desperacją, ale też z niemałą 
nadzieją, oblekł się w szaty duchowne; choć przecież nigdy nie uzyskał pełnych 
święceń i w zakresie obowiązków liturgicznych posługiwał się, podobnie zresztą 
jak inni kanonicy, opłacanym z własnych dochodów księdzem wikariuszem.

Niemałą nadzieję wiązał z tym, iż jako członek kapituły zyska dostatecznie 
szerokie możliwości realizacji swego życiowego celu, jakim miało być naukowe 
urzeczywistnienie idei wyniesionej ze studiów w Krakowie. Idea ta dotyczyła bu-
dowy Wszechświata i burzyła dotychczasowy pogląd o nieruchomości Ziemi, na 
którego straży stał autorytet Pisma Świętego. Tę możliwość miały mu stwarzać 
własne, wcale niemałe dochody płynące z przyznanego mu kanonikatu.

Od tego więc momentu całe życie Mikołaja zostało podporządkowane 
sztywnym rygorom statutów kapituły. Przepis, któremu winien był podporząd-
kować się od zaraz, dotyczył czasokresu studiów. Wolno mu było studiować 
trzy lata. Jeśli po ich upływie z usprawiedliwionych powodów nie mógłby uzy-
skać dyplomu, wówczas musiał osobiście stanąć przed kapitułą i prosić o prze-
dłużenie studiów do lat pięciu. Tak więc po upływie trzech lat, liczonych od 
czasu przyjęcia do kapituły, mianowicie 28 lipca 1501 roku, odbywszy niełatwą 
podróż z  Italii, stanął Kopernik po raz pierwszy przed obliczem kapituły we 
Fromborku i, tłumacząc się, że do tej pory nie mógł uzyskać żadnego dyplomu 
(choć w rzeczywistości studiował już siedem lat!), prosił o przedłużenie stu-
diów aż do ich ukończenia. Pomimo iż w  Bolonii studiował prawo, nakaza-
no mu, by rozpoczął studia w zakresie medycyny. Choć niełatwo było w ciągu 
owych dwóch lat uzyskać doktorat w zakresie prawa kanonicznego i dodatko-
wo uzyskać prawo wykonywania praktyki lekarskiej, w 1503 roku wracał z Italii 

Nagłówek matrykułu uniwersytetu 
krakowskiego (1491) oraz wpis 
z nawiskiem Mikołaja Kopernika 
na liście studentów przyjętych na 
wydział sztuk wyzwolonych Akademii 
Krakowskiej

Bolonia – miasto, w którym Kopernik 
podjął studia po ukończeniu Akademii 
Krakowskiej. Rycina z Kroniki Hartman-
na Schedla (1493)
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najzupełniej kontent, iż sprostał zadaniu. Osiągnął przy tym to, co było jego 
celem prywatnym, co było dla niego w istocie najważniejsze. 

We Włoszech – pisał później jego uczeń, Georg Joachimus Reticus – w naukach 
i  sztukach pięknych umysł swój ukształciwszy, w czasie wolnym całą astronomię 
twórczym umysłem ogarnął i z niemałą pracą udoskonalił. 

Obserwacje astronomiczne dokonane na tamtejszym bezchmurnym niebie, 
u boku tamtejszego astronoma Dominika Marii z Novary, znajdą później zastoso-
wanie w konstrukcji dowodowej, którą Kopernik rozwinie w toku dalszych prac 
badawczych we Fromborku i uwzględni w swym dziele O obrotach. W istocie, 
choć studiował prawo i medycynę, całe jego życie wskazuje, że najważniejszą dys-
cypliną naukową, którą studiować mógł jedynie marginalnie, zwłaszcza na uczel-
ni krakowskiej, okazała się jednak astronomia. Pisał wprost: 

Jeżeli godność nauk mamy oceniać według ich przedmiotu, to bez porównania 
najprzedniejszą z nich będzie ta, którą jedni nazywają astronomią, inni astrologią, 
a wielu z dawniejszych – szczytem matematyki. I nic dziwnego, skoro ta właśnie 
nauka, będąca głową sztuk wyzwolonych i najbardziej godna człowieka wolnego, 
opiera się na wszystkich niemal działach matematyki: arytmetyka, geometria, opty-
ka, geodezja, mechanika i jeśli są jeszcze jakieś inne – wszystkie się na nią składają.

Gdy więc wrócił na Warmię, był już nie tylko kanonikiem warmińskim, ale 
także wrocławskim. Tę drugą godność również zawdzięczał wujowi. Miała służyć 
jego karierze kościelnej. Teraz powinien był osiąść przy katedrze we Fromborku, 
ale wuj chciał go mieć przy sobie. Na dworze biskupim miał Kopernik nabywać 
biegłości w sprawach, którymi żyła nie tylko biskupia Warmia, ale całe Prusy – 
zarówno polskie, jak i krzyżackie. Wuj był bowiem pierwszą osobą w Prusach 
Królewskich – przewodniczył zjazdom stanów (przedstawicieli ziem i  miast), 
a jako sąsiad ziem należących do zakonu krzyżackiego reprezentował tu politykę 
króla polskiego i w sprawach krzyżackich był jego zaufanym doradcą.

Skoro więc nie podjął Kopernik statutowej rezydencji przy katedrze, nie 
przysługiwały mu dochody. ów dorosły człowiek, który przekroczył już  

Padwa na rycinie Hartmanna Schedla 
(Kronika, 1493). Tu Mikołaj Koper-
nik studiował medycynę, by zostać 
w przyszłości „pożytecznym doradcą 
lekarskim naszego Przewielebnego 
Zwierzchnika i panów z kapituły”

Ferrara – kolejny etap studiów Koper-
nika, tu uzyskał doktorat z prawa kano-
nicznego. Rycina z Kroniki Hartmanna 
Schedla (1493)

Dyplom doktora prawa kanonicznego, 
który Kopernik uzyskał na uniwersyte-
cie w Ferrarze
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trzydziesty rok życia, pozostawał nadal na utrzymaniu wuja. Kolejne lata spę-
dzał w orszaku biskupim. Uczestniczył w zjazdach stanów pruskich w Toruniu, 
Elblągu, Grudziądzu i Malborku. W 1504 roku u boku wuja witał w Toruniu 
króla Aleksandra Jagiellończyka, po czym z orszakiem królewskim przez kilka 
miesięcy przemierzał Prusy aż do Gdańska i  z  powrotem do Torunia. Wiele 
podobnych przykładów świadczy, że gdziekolwiek w owych latach był wuj, tam 
też był jego siostrzeniec, choć obecność Kopernika nie zawsze była ujawniana 
w relacjach źródłowych, ponieważ był osobą prywatną. Nie ulega więc żadnej 
wątpliwości, że towarzyszył też Kopernik swemu wujowi, gdy ten udawał się 
do króla Aleksandra w Wilnie. Uczestnictwo w tej podróży staje się pewne nie 
tylko dlatego, że zawsze towarzyszył wujowi, lecz przede wszystkim z  punk-
tu widzenia celu, jakiemu ta podróż miała służyć. Pod tym względem żadna 
inna podróż, o których wiadomo, nie była równie ważna. Głównym bowiem 
i jedynym jej celem miały być sprawy dotyczące napiętych stosunków polsko-
-krzyżackich, które w polityce dworu polskiego miały w tych latach najwyższą 
rangę. Tu przypomnijmy, iż w  celu skutecznego przeciwstawienia się Polsce, 
z myślą o  rewindykacji ziem utraconych w wyniku wojny z Polską i  stanami 
pruskimi w latach 1454–1466, Zakon powołał w 1498 roku na urząd wielkiego 
mistrza jednego z książąt niemieckich. Wyrazem nowej orientacji politycznej 
Zakonu było uchylenie się nowego mistrza od złożenia królowi hołdu lennego, 
do czego zobowiązany był na mocy układu pokojowego z 1466 roku. W końcu 
stało się widoczne, że nowy konflikt zbrojny z Zakonem będzie nieuchronny. 
Biskup Łukasz, który z początku sam toczył ostry spór z Zakonem i głosił nawet 
konieczność przeniesienia go na południowo-wschodnie rubieże państwa pol-
skiego, by zgodnie ze swoją powinnością strzec granic chrześcijańskich przed 
niewiernymi, których w Prusach już od dawna nie było, teraz jednak starał się 
zażegnać konflikt, gdyż każda tutejsza wojna najwięcej strat przynosiła War-
mii. Skoro więc król Aleksander zamierzał siłą usunąć Zakon z  Prus, biskup 
namawiał go, aby wpierw spróbował podjąć akcję w Kurii Rzymskiej. W istocie, 
rada biskupa Łukasza przyniosła pożądany rezultat: w 1505 roku papież w tonie 
stanowczym wezwał wielkiego mistrza do złożenia królowi przysięgi wierności. 
W tych kwestiach wuj Kopernika starał się być arbitrem między dworem pol-
skim a wielkim mistrzem, w czym zresztą miał osobisty interes – wszczął wła-
śnie starania o ustanowienie metropolii kościelnej dla całych Prus z nadzieją, iż 
sam obejmie to zwierzchnictwo. Na jego prośbę z początkiem 1506 roku król 
wystosował w tej sprawie odpowiednią suplikę do Rzymu. Na to jednakże, aby 
w skład metropolii pruskiej weszły zakonne biskupstwa sambijskie (z siedzibą 
w Georgenburgu, obecnie Majowka) i pomezańskie (z siedzibą w Kwidzynie, 
u wschodniego brzegu Wisły), potrzebna była zgoda wielkiego mistrza. I  tak 
obie strony – biskup warmiński i Zakon – przy całej obopólnie skrywanej nie-
ufności, w pewien sposób nawzajem siebie potrzebowały.

Aleksander Jagiellończyk, król Polski 
(1501–1506)

Fryderyk Wettyn (Friderich Herzog zu 
Sachsen), wielki mistrz zakonu krzy-
żackiego w latach 1498–1510
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Oto właśnie 18 marca 1506 roku król prosił biskupa Łukasza o przybycie do 
jego dworu w Wilnie na naradę w sprawach pruskich. Na to zaproszenie biskup 
chętnie przystał. Niezwykle liczny orszak biskupi z  prowiantem na wozach, 
z eskortą konną, w asyście sług i dworzan, wśród których upatrywać należy też 
Mikołaja Kopernika, wyruszył z Lidzbarka 21 kwietnia 1506 roku. W ślad za 
nim podążał drugi, skromniejszy orszak starosty malborskiego, który z uwagi 
na piastowane stanowisko był oficjalnym reprezentantem monarchy polskiego 
na terenie Prus. Obydwa orszaki ugościł noclegiem komtur krzyżacki w Rynie. 

Być może jeszcze w drodze, zanim przybyli do Wilna, dotarła do nich wia-
domość, którą odnotował sekretarz biskupa, Paweł Deusterwald, iż „król rażony 
apopleksją, zdany na medyków – niedouków, był prawie bezradny”. Król musiał 
być jednak jeszcze na tyle sprawny, że po jakimś czasie audiencja doszła do skut-
ku, gdyż 11 maja biskup przekazał wiadomość o niej wielkiemu mistrzowi. Dwa 
tygodnie zatem trwał już pobyt w Wilnie i nie spieszono z odjazdem. Potem minął 
kolejny tydzień. Nie sposób odrzucić myśli, że obecność Kopernika jako lekarza 
okazała się przydatna. Biskup przedstawił królowi jakiś projekt rozwiązania kwe-
stii krzyżackiej, w którym osobę wielkiego mistrza traktowano jako partnera do 
rozmów, a nie jako wroga na polu bitwy. Król zgodził się, aby pełnomocnicy obu 
stron zjechali się u starosty w Malborku. Wyjazd nastąpił po 20 maja. Rzecz to 
raczej niezwyczajna, iż droga powrotna w zamyśle biskupa Łukasza przerodziła 
się w rodzaj wycieczki krajoznawczej. Być może specjalnie z myślą o Mikołaju. Bi-
skup bowiem postanowił ze swoją świtą wracać drogami wodnymi, podczas gdy 
starosta malborski wracać miał lądem. Spotkanie z nim ustalono w miejscowości 
Tapiau nad Pregołą (dziś Gwardiejsk). Oto więc zarządzono spływ rzeką Wilią 
do Niemna i dalej Niemnem do Ragnety (dziś Nieman), gdzie 27 maja podej-
mował gości kolacją i noclegiem tamtejszy komtur krzyżacki. Następnego dnia 
po śniadaniu cała ekipa biskupich wycieczkowiczów popłynęła Niemnem przez 

Jeden z najstarszych widoków Wilna 
(XVI w.)

Krzyżacki zamek w Rynie, widok od 
strony Jeziora Ryńskiego (początek 
XX w.)

Plan Wilna z 1576 r.

Ragneta nad rzeką Niemen, 
rycina Krzysztofa Hartknocha
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Tylżę (dziś Sowietsk) ku wodom Zalewu Kurońskiego, po czym na rozwiniętych 
żaglach wzdłuż Mierzei Kurońskiej na południe, do portu w Labiawie (dziś Po-
lesk). Tu również odbyła się kolacja i nocleg (z 28 na 29 maja), na zamku kom-
turskim. Tu także dotarły z Wilna drogą lądową biskupie wozy, ponieważ dalsza 
podróż miała odbywać się już lądem przez Tapiau (Gwardiejsk) wprost do bisku-
piego Lidzbarka. I kiedy po śniadaniu wsiadano na wozy, pokłonił się biskupowi 
posłaniec wielkiego mistrza z zaproszeniem do pobliskiego Królewca (dziś Ka-
liningrad). Gdy więc cały orszak dotarł do Królewca, był tam już także starosta 
malborski. Sekretarz biskupi zanotował, widocznie było to ważne, że zanim bi-
skup przyjął zaproszenie, odbył wpierw naradę. Były to oczywiście jedynie po-
zory, bowiem w rzeczywistości wszystko z góry ustalono. Była to podróż, z której 
biskupi siostrzeniec miał wynieść stosowne nauki i doświadczenia. Autor relacji 
podkreśla, że biskup został przez wielkiego mistrza, księcia saskiego Fryderyka, 
„przyjęty z uszanowaniem”. Jak pisał: 

Była bowiem wszelkich rzeczy wielka obfitość, tak dalece, że nawet woźnicom miód 
sycony i piwo gdańskie obrzydły, tak iż o reńskie wino prosili, a żadnej ich prośbie 
nie uchybiono. 

W  Zielone Świątki, 31  maja, goście byli podejmowani na zamku śniadaniem, 
a następnego dnia biskup w rezydencji, którą dano mu do dyspozycji (zapewne 
w karczmie w pobliżu zamku), rewanżował się ucztą. Kronikarz ani słowem nie 
wspomniał o jakichkolwiek rozmowach. Obaj dostojnicy bez wątpienia skorzy-
stali jednak z okazji, która nigdy wcześniej nie była im dana, aby jakieś poufne 
rozmowy odbyć. Odjazd nastąpić musiał po uczcie w porze przedwieczornej, bo-
wiem orszak biskupi, nie ujechawszy wiele, stanął na nocleg na zamku w Pruskiej 
Iławie (dziś Bagrationowsk). Biskupa witano w Lidzbarku nazajutrz, 2 czerwca.

Z początkiem 1507 roku Kopernik został na stałe delegowany przez kapi-
tułę na pobyt przy biskupie. Jedynym jego obowiązkiem – „aż dopóki sam nie 

Fragment mapy Gerardysa Merkartora 
zawartej w Atlas sive cosmographica 
(Duisburg, 1595). Prześledzić na niej 
można trasę wyprawy biskupa Wat-
zenrodego z Wilna na odcinku spływu 
rzeką Niemen do Zalewu Kurońskiego, 
a stąd do portu w Labiawie, gdzie koń-
czyła się podróż drogą wodną

Labiawa – ostatni etap wyprawy or-
szaku biskupa Watzenrodego z Wilna 
drogą wodną. Na rycinie Krzysztofa 
Hartknocha w oddali widać wody 
Zalewu Kurońskiego

Drogi wodne były w ówczesnych 
czasach najdogodniejszym i najtań-
szym środkiem transportu. Miastom 
leżącym u ich biegu umożliwiały dostęp 
do morza i stanowiły szansę rozwoju 
gospodarczego 
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zrzeknie się tej służby” – miała być troska o zdrowie biskupa. Teraz więc przy-
znano mu prawo do wszystkich dochodów, które przysługiwały kanonikom, 
a  oprócz tego miał otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie. Stopniowo więc 
uniezależniał się od wuja i regulował swoje stosunki z kapitułą. Bez wątpienia 
już dawno zdał sobie sprawę, że snuta przez wuja wizja jego przyszłej kariery 
kościelnej kłóci się z własnymi zamierzeniami naukowymi. Gdy więc z począt-
kiem 1509 roku, dzięki zabiegom wuja, otrzymał brewe papieża Juliusza II, któ-
re dawało mu prawo posiadania większej liczby godności duchownych, musiał 
podjąć niełatwą decyzję rozstania. Rozumiał bowiem, że kolejnym krokiem 
wuja będzie już teraz prosty zabieg formalny, związany z zagwarantowaniem 
dlań godności biskupiej. Jak wiadomo bowiem, biskupstwo warmińskie podle-
gało bezpośrednio Stolicy Apostolskiej, toteż wystarczyło, aby wuj wystarał się 
tam o zgodę na mianowanie siostrzeńca swym koadiutorem, czyli formalnym 
zastępcą, z prawem następstwa po śmierci. Wybór przez kapitułę byłby w tym 
wypadku w ogóle niepotrzebny.

Na pożegnanie z  wujem Kopernik przygotował coś specjalnego, co miało 
go udobruchać. Był to dokonany przez samego Kopernika przekład z greki na 
łacinę rękopisu bizantyńskiego autora z VI wieku, Teofilakta Simocattesa, pod 
tytułem Listy. Jak głosił podtytuł, były to Listy obyczajowe, sielskie i erotyczne. 
Rękopis ów Kopernik odnalazł jeszcze w okresie pobytu we Włoszech, w którejś 
z bibliotek rzymskich, zaś nad przekładem pracował tutaj, niejako za plecami 
wuja. Przekład wydał w Krakowie w 1509 roku i wręczył wujowi na pożegnanie, 
ze wzniosłą dedykacją wydrukowaną w części wstępnej: 

Tobie, Przewielebny Panie, poświęcam ten skromny podarek, niemogący się rów-
nać z Twoimi dobrodziejstwami: wszak każdy owoc moich maluczkich zdolności 
słusznie uchodzić winien za Twoją własność. 

Panorama Lidzbarka Warmińskiego 

Karta tytułowa Listów Teofilakta 
Simocattesa w tłumaczeniu Mikołaja 
Kopernika
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Nie były to słowa zdawkowe. Była to szczera prawda. Wujowi zawdzięczał swój 
start życiowy, a więc poniekąd i wszystko to, co w życiu miał osiągnąć.

Wręczywszy wujowi książeczkę, uciekł do Fromborka. Uwoził z sobą marny 
produkt swych „maluczkich zdolności” – swych przemyśleń naukowych, po-
wstałych na dworze biskupim. Był to Komentarzyk o hipotezach ruchów niebie-
skich – pierwszy zarys jego teorii heliocentrycznej, pozbawiony jeszcze całego 
aparatu dowodowego, który znajdzie się później w jego dziele O obrotach. Roz-
prawka ta na zawsze pozostała jedynie w rękopisie, ale była na tyle ważna i na 
tyle obrazoburcza, że jej odpisy rozpowszechniły się błyskawicznie w świecie 
uczonych. Idea oraz imię autora stały się szeroko znane daleko wcześniej, nim 
ukazało się jego główne dzieło, którego tym bardziej oczekiwano.

Dwa lata później biskup Łukasz umierał samotnie w Toruniu, zabierając do 
grobu wszystkie nadzieje, które pokładał w swoim siostrzeńcu.

Gdy Kopernik osiadł w kapitule pośród kanoników, liczył trzydzieści siedem 
lat. Współczesny mu Erazm z Rotterdamu, jeden z najwybitniejszych humani-
stów epoki (1466–1536), gdy osiągnął trzydziesty rok życia, owładnięty został 
dręczącym poczuciem zbliżającej się starości. Nie ulega wątpliwości, że nasz 
Kopernik, stanąwszy we Fromborku dopiero u progu swych wielkich zamierzeń 
naukowych, rozpoczął wyścig z  czasem. Niezmiernie pilno mu było zająć się 
wreszcie tym, co uznał za cel swego życia. Nareszcie mógł przystąpić do pracy. 
Mógł w sposób empiryczny, w drodze bezpośrednich obserwacji nieba, podob-
nie jak to czynił we Włoszech, kompletować dowody świadczące o  słuszności 
jego teorii. Mógł wszelako równie łatwo przewidzieć, że w obliczu rozlicznych 
obowiązków urzędowych, którymi obarczano każdego z kanoników, nie będzie 
to sprawą prostą. W istocie, już na początku, w latach 1510–1512, pełnił urząd 
wizytatora kapituły, równolegle w latach 1510–1513 urząd kanclerza, a w latach  

Strona z Komentarzyka o hipotezach 
ruchów niebieskich Mikołaja Kopernika

Lidzbark Warmiński został stolicą 
biskupstwa warmińskiego,  kiedy biskup 
Eberhard z Nysy przeniósł tu w 1350 r. 
swoją siedzibę. Kolejni biskupi dbali  
o rozwój i świetność zbudowanego 
zamku. Wielki w tym udział miał 
również biskup Watzenrode, uznany 
za jednego z największych mecenasów 
końca średniowiecza
(litografia F. von Quasta)

Zapis w księdze kapituły o tym, że 
1 stycznia 1511 r. Mikołaj Kopernik 
wraz z konfratrem Fabianem przybyli 
z wizytacją do Olsztyna
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1511–1512 urząd przełożonego kasy aprowizacyjnej. Aż raptem w latach 1514–
1516 nie przydzielono mu żadnego urzędu. Cóż się stało? Otóż wiadomo, że 
w tych właśnie latach prowadził intensywne prace badawcze dotyczące pozornej 
drogi Słońca. I tak, w pierwszym roku wolnym od obowiązków („z życzliwości 
i  łaski kapituły”) zakupił, na drodze zwrotnej kaucji, opuszczony od dwóch lat 
dom zmarłego prepozyta (zwierzchnika kapituły). Dom stał jako pierwszy w rzę-
dzie podobnych mu, choć mniej okazałych domów kanonickich, które wraz z na-
leżącymi do nich ogrodami otaczały wieńcem katedrę, na zewnątrz jej murów 
obronnych. Był domem najdroższym i  dlatego w  obliczu zbliżającej się wojny 
Polski z zakonem krzyżackim nikt nie chciał ryzykować jego zakupu. Ale ten wła-
śnie dom, jako jedyny, najlepiej odpowiadał potrzebom badawczym Kopernika. 
Stał bowiem najwyżej i właśnie z tego miejsca można było bez przeszkód obser-
wować interesujący Kopernika, południowy odcinek nieba. W  przydomowym 

Frombork – siedziba kapituły warmiń-
skiej (litografia F. von Quasta)

Herb kapituły biskupów warmińskich

Wzgórze katedralne oraz domy ka-
noników warmińskich według planu 
Rehefelda z 1837 r.  Na planie kolorem 
czerwonym zaznaczono dom nabyty 
przez Kopernika
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ogrodzie, wprost na ziemi, wśród grządek warzywnych zbudował płytę obserwa-
cyjną, którą nazywał pavimentum („posadzka”). Ustawiał na niej każdy z trzech 
swoich instrumentów astronomicznych, opisanych przezeń w dziele O obrotach. 
Jeszcze czterdzieści jeden lat po jego śmierci na tej samej płycie obserwacyjnej 
swój udoskonalony sekstans ustawi wysłannik duńskiego astronoma Tychona 
de Brahe, by sprawdzić dokładność obserwacji dokonywanych przez Kopernika. 
Przeprowadzone ostatnio badania archeologiczne wykazały, że poziom dziedziń-
ca był wówczas o metr niższy. Świadczy o tym idealnie zachowany drobny bruk 
wokół domu, wyprofilowany tak, aby wody opadowe mogły spłynąć w pożąda-
nym kierunku. Również badania konserwatorskie potwierdziły prawdziwość 
przekazu archiwalnego, iż po śmierci Kopernika nowy właściciel wyburzył sfa-
tygowany budynek i zbudował na tym miejscu większy, pod nieco innym kątem 
w stosunku do poprzedniego. Rzeczywiście bowiem w piwnicach domu dostrzec 
można nieco ukośnie biegnące fundamenty gotyckiej kurii Mikołaja Kopernika. 
Dodajmy, iż w czasie wojny w 1520 roku, gdy Kopernik zamieszkiwał na zam-
ku w Olsztynie, jego dom fromborski, wraz z domami innych kanoników, został 
spalony przez wojska krzyżackie i Kopernik odbudował go później w znacznie 
skromniejszej postaci. Ponieważ statuty kapituły nakazywały, by każdy z kanoni-
ków miał drugi dom wewnątrz murów obronnych otaczających katedrę, Koper-
nik za zgodą kapituły nabył jedną z wież obronnych. W rzeczywistości bowiem 
ów drugi dom przy katedrze byłby dlań zupełnie nieprzydatny, ponieważ jako 
astronom często pracował nocami, zatem musiał mieć pod ręką cały swój warsz-
tat pracy – nie mówiąc już o tym, że w obrębie murów obronnych jakiekolwiek 
obserwacje były zgoła wykluczone. A przy tym, rzecz oczywista, oszczędził sobie 
zbędnych wydatków. Ten pomysł tak spodobał się jego następcom, iż przez ko-
lejne stulecia owa wieża obronna zawsze znajdowała chętnych nabywców i wedle 
tradycji, dla łatwiejszej identyfikacji, zwykła być nazywaną „wieżą Kopernika”.

Kwadrant słoneczny, jak nazwał Koper-
nik zbudowany przez siebie instrument, 
służył do badania jesiennej i wiosennej 
równonocy. Kopernik ustawiał go na 
pavimentum wzdłuż linii południkowej 
(odtworzona kopia instrumentu w zbio-
rach Muzeum Mikołaja Kopernika we 
Fromborku)

„Wieża Kopernika” widziana od 
zewnętrznej strony murów obronnych 
na Wzgórzu Katedralnym (drzeworyt 
z 1873 r., zbiory Instytutu Badań Literac-
kich PAN)

Teren wykopalisk archeologicznych 
przeprowadzonych w 2009 r. na 
zapleczu kurii Mikołaja Kopernika we 
Fromborku. Na głębokości 1 m odkryto 
wówczas bruk dziedzińca z pieczołowi-
cie ułożonymi rynsztokami do odpływu 
wód opadowych. Znalezione tam mo-
nety polskie dowodzą, że był to poziom 
użytkowy właściwy czasom Kopernika. 
Na tym więc poziomie znajdowała 
się płyta obserwacyjna (pavimentum) 
astronoma
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Po urządzeniu domu i  obserwatorium, w  drugim roku wolnym od obo-
wiązków służbowych, Kopernik rozpoczął dwuletni cykl obserwacji Słońca 
w zamiarze ustalenia wielkości precesji i związanej z nią długości roku gwiaz-
dowego. W tym celu oprócz momentu równonocy wiosennej dobrał sobie kil-
ka innych, dogodnych i łatwych do zaobserwowania położeń Słońca: w środ-
ku znaku Byka (26 kwietnia), Lwa (29 lipca) i  Skorpiona (29 października). 
Moment równonocy jesiennej wyznaczył 14 września. Wreszcie w 1516 roku, 
również wolnym od obowiązków, obserwował Słońce w środku znaku Wod-
nika (26 stycznia) oraz moment równonocy wiosennej (11 marca). Po tej serii 
dwuletnich obserwacji Słońca wykrył ruch apogeum słonecznego względem 
gwiazd stałych i niektóre zmiany mimośrodu Ziemi podczas jej wędrówki wo-
kół Słońca. Odkrył, że punkt dzienny drogi Słońca przesunął się od czasów Pto-
lemeusza (zmarłego około 168 roku naszej ery) o przeszło trzydzieści stopni. To 
wszystko umożliwiło mu już teraz skonstruowanie opartej na dowodach teorii 
o pozornym, a nie, jak dotąd przyjmowano, rzeczywistym ruchu Słońca, czyli 
teorii heliocentrycznej.

Karty z obliczeniami sporządzonymi 
przez Kopernika: tablica do obliczania 
zaćmień (po lewej) oraz apogeum 
słonecznego (po prawej)
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O przyczynie tego niezwykłego urlopu, który otrzymał od kapituły, Koper-
nik sam wspomina na kartach swego dzieła: 

nie tak dawno, za Leona X, gdy na soborze laterańskim roztrząsano zagadnienie 
poprawy kalendarza kościelnego, pozostawiono je bez rozstrzygnięcia jedynie 
z  tego powodu, że nie rozporządzano jeszcze dostatecznie dokładnymi pomia-
rami lat i miesięcy, ani też ruchów Słońca i Księżyca. Od tego czasu, zachęcony 
przez znakomitego męża, księdza Pawła, biskupa Fossombrone, który wówczas tą 
sprawą kierował, zacząłem wytężać umysł, by te rzeczy dokładniej zbadać. 

Ma się rozumieć, że pilno mu było „te rzeczy” zbadać na gruncie jego własnej 
teorii.

W tym stanie rzeczy mógł już rozpocząć spisywanie dzieła. Bardzo się spie-
szył. Chciał możliwie najrychlej uporać się ze swym odkryciem, ale wyprzedzi-
ły go wydarzenia, których nie oczekiwał.

Swój traktat dotyczący reformy kalendarza wysłał do Rzymu już wiosną 
1516 roku. Biskup Paweł z Middelburga 4 czerwca poinformował pisemnie pa-
pieża Leona X, że pośród różnych opracowań otrzymał też przesyłkę „od Miko-
łaja Kopernika z diecezji warmińskiej”. Kopię pisma otrzymała też kapituła we 
Fromborku i to wystarczyło, aby poczuła się zwolniona od dalszych ulg na rzecz 
Kopernika. Już 8 listopada tego roku przydzielono mu najbardziej absorbujący 
i najważniejszy urząd administratora dóbr ziemskich kapituły i wysłano na trzy 
lata do Olsztyna, gdzie administratorzy mieli swą urzędową rezydencję.

Oderwanie od własnego obserwatorium musiało być dla Kopernika nie lada 
problemem. Zaraz po przybyciu do Olsztyna próbował znaleźć rozwiązanie za-
stępcze. Jeszcze przed nastaniem mrozów rozpoczął prace związane ze sporządze-
niem astronomicznej tablicy doświadczalnej. Pod stropem krużganku na piętrze, 
nad wejściem do swej komnaty mieszkalnej wytyczył na ścianie powierzch-
nię prostokąta o  wymiarach 140 × 705 centymetrów i  położył na niej warstwę  

Arkady krużganków w skrzydle pół-
nocnym olsztyńskiego zamku, widok 
od strony dziedzińca. Stan na ilustracji 
odpowiada czasom Kopernika (rysunek 
piórkiem F. von Quasta, 1848, zbiory 
Instytutu Sztuki PAN w Warszawie)

Kopia astrolabium, 
instrumentu 
do obserwacji 
astronomicznych, 
którego używał 
do swych badań 
Kopernik

Schematyczny rysunek trikwetrum, 
narzędzia używanego przez Kopernika 
do obserwacji gwiazd i księżyca, 
zamieszczony na karcie 
trzeciego wydania 
O obrotach... 
(Amsterdam, 
1617) 
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wyrównawczą tynku wapiennego. Tablica miała być w  rzeczywistości nierucho-
mym instrumentem astronomicznym, czwartym z posiadanych, które pozostawił 
we Fromborku. Tutaj miał kontynuować swe badania nad zagadnieniem nierówno-
mierności obiegu Ziemi wokół Słońca. Nadal interesowały go problemy ustalenia 
czasu w ciągu roku, a więc zarazem prawdziwego momentu równonocy wiosennej. 
Dążył do obliczenia długości roku astronomicznego, mierzonego dwoma nastę-
pującymi po sobie momentami równonocy wiosennej. Pusta początkowo tablica, 
wypełniana była co pięć dni, w okresie od 25 stycznia do 20 kwietnia 1517 roku 
(według dzisiejszego kalendarza), kolejnymi odcinkami hiperbol, które kreślił na 
tablicy w ślad za odbitym w zwierciadle (lub nawet dwóch kolejnych zwierciadłach) 
światłem słonecznym. Punkcik świetlny wędrował ukosem od dolnego krańca ta-
blicy do górnego. Graficznym rezultatem tej pracy było siedemnaście czerwonych 
hiperbol, a wśród nich poszukiwana linia równonocy, odróżniona kolorem niebie-
skim i opisana słownie: „AEQUINOCTIUM” (równonoc). Tablica, choć z liczny-
mi ubytkami, zachowała się do dziś. Jest jedynym na świecie autentycznym – wręcz 

pomnikowym – śladem myśli i ręki wielkiego astronoma, 
podziwianym przez rzesze turystów.

To właśnie na olsztyńskim zamku zaczął Kopernik 
spisywać główne dzieło swego życia. To tutaj sporzą-

dził ów charakterystyczny rysunek układu słonecz-
nego, który w sposób najbardziej obrazowy, wręcz 
urzekający swą poetyką, objaśniał teorię heliocen-
tryczną: 

Tak więc zaprawdę Słońce, jakby na tronie kró-
lewskim zasiadając, kieruje rodziną planet 
krzątających się dookoła.

Jego główne zadanie jako administratora 
polegało jednak na pilnowaniu spraw chłop-

skich, na zasiedlaniu opuszczonych gospodarstw, 
ustalaniu wielkości czynszów i  terminów ich pierwszej płatności.  

Tablica do badania równonocy na ścia-
nie krużganka olsztyńskiego zamku, 
którą własnoręcznie wykonał Kopernik

Karta rękopisu Mikołaja Kopernika 
z dzieła O obrotach ze schematem 
układu planetarnego
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Wielostronicowy zeszyt z  własnoręcznymi zapiskami Kopernika pozwala 
stwierdzić, że w  okresie swego urzędowania odwiedził czterdzieści trzy wsie 
i dokonał w nich siedemdziesięciu dwóch zapisów. Zanotował sto trzydzieści 
sześć imion lub nazwisk chłopów, z których co trzeci był uciekinierem z  są-
siadującego z  państwem krzyżackim polskiego Mazowsza, gdzie chłop był 
przywiązany do ziemi i zmuszany do pracy na rzecz swego pana. Na Warmii 
(i w ogóle w Prusach) chłop posiadał wolność osobistą i zobowiązany był jedy-
nie do płacenia jesienią rocznego czynszu, a więc po sprzedaży plonów i przy-
chówku zwierzęcego. Zbiegostwo chłopów, znane zresztą także na zachodzie 
Europy, stanowiło niezawodny mechanizm, dzięki któremu na tereny zasiedlo-
ne dotąd przez miejscową ludność pruską (a w miastach i wsiach kościelnych 
niemiecką) ściągali Polacy. Kopernikowi przyszło więc uczestniczyć w procesie 
zasiedlania południowej Warmii ludnością polską, choć w jego czasach był to 
dopiero początek jej masowego napływu. Jako świadkowie zapisów Kopernika 
występują dwaj jego służący. Byli to Polacy. Jeden nazywał się Wojciech Cebul-
ski, a drugi „chłopiec Hieronim”. Ponieważ Kopernik zatrudniał ich z własnej 
woli, toteż z własnej woli rozmawiał z nimi po polsku. Oprócz tego miał Koper-
nik na zamku także sługę z urzędu. Zwał się Hieronim Mlicki, a więc także był 
Polakiem. Później mianowano go burgrabią, dowódcą straży zamkowej.

Rozliczne terminy wyjazdów na wsie w okręgu Olsztyna oraz w środkowej 
Warmii (rejon Pieniężna z podległym mu również tamtejszym zamkiem) prze-
platają się gęsto z terminami zapisów na wspomnianej tablicy astronomicznej 
oraz datami jego obserwacji nocnych, które wykonywał przy pomocy zabra-

Zapisy Mikołaja Kopernika w Loka-
cjach łanów opuszczonych z 1519 r. dla 
wsi z komornictwa olsztyńskiego. Na 
fragmencie powyższej karty widoczne 
są zapisy dla wsi Gietrzwałd i Gryźliny

Współczesne malowidło ścienne obra-
zujące działalność osadniczą Kopernika 
(Urząd Wojewódzki w Olsztynie)
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nego z Fromborka astrolabium. Mianowicie 12 grudnia 1518 roku wyznaczył 
moment opozycji Marsa, zaś w 1520 roku wykonał trzy obserwacje: 19 lutego 
(w dniu swoich trzydziestych siódmych urodzin) obserwował położenie Jowisza, 
30 kwietnia wyznaczył moment opozycji Jowisza, zaś 13 lipca moment opozycji 
Saturna. Wszystkie te obserwacje odnotował później na kartach swego dzieła.

W listopadzie 1519 roku zakończył swój urząd i wrócił do Fromborka. Gdy 
w  ostatnich dniach tegoż roku wybuchła wojna polsko-krzyżacka, a  wielki 
mistrz Albrecht von Brandenburg (siostrzeniec króla polskiego!) zajął podstęp-
nie biskupie Braniewo i zaprosił biskupa do rokowań, ten 4 stycznia 1520 roku 
wysłał tam dwóch swoich przedstawicieli, z których jednym był Kopernik, peł-
niący wówczas funkcję kanclerza kapituły. Ponieważ poselstwo nie spełniło 
oczekiwań mistrza, 23 stycznia spalił on pobliski Frombork. Utraciwszy dach 
nad głową, powrócił Kopernik na zamek olsztyński. W czasie wojny nie miał 
tu specjalnie nic do roboty, toteż wynajdywał ją sobie sam. Opracował nowy, 
ulepszony inwentarz archiwum kapitulnego, zdeponowanego na zamku na czas 
wojny. Rękopis ten został odkryty w  Archiwum Archidiecezji Warmińskiej 
w Olsztynie zaledwie kilkadziesiąt lat temu. Przy okazji wspomnijmy, że archi-
wum to, zawierające mnóstwo wiadomości o Koperniku oraz o czasach jemu 
współczesnych, zostało w 1944 roku przygotowane przez Niemców do ewaku-
acji z Fromborka, ale szybka ofensywa Armii Czerwonej w styczniu 1945 roku 
sprawiła, że zamiast na terenie Niemiec archiwum znalazło się w Moskwie. Po 
dokładnej inwentaryzacji w  1952  roku zostało przekazane przez rząd ZSRR 
Polsce. Była to szczególna okoliczność, ponieważ rok 1953 miał być obchodzo-
ny na całym świecie jako Rok Kopernikowski (czterechsetna rocznica śmier-
ci Kopernika przypadła co prawda w 1943 roku, ale podczas wojny uczcili tę 
rocznicę wyłącznie sami Niemcy, toteż świat chciał ją uczcić symbolicznie po 
zakończeniu wojny). Dzisiaj to bezcenne archiwum, dostępne dla wszystkich 
historyków, znajduje się w Olsztynie.

Z dniem 8 listopada Kopernikowi ponownie powierzono urząd administra-
tora. Teraz jednak głównym jego zadaniem stała się troska o  obronę zamku 
i miasta Olsztyna przed spodziewanym atakiem wojsk krzyżackich. Na zamku 
znajdowała się załoga czeskich najemników, zdaniem Kopernika dalece nie-
wystarczająca. Oto nagle 15 listopada o zmierzchu pojawili się uciekinierzy ze 
zdobytego przez Krzyżaków pobliskiego Dobrego Miasta. W obliczu zagroże-
nia już nazajutrz, 16 listopada, Kopernik własnoręcznie napisał list adresowany 
wprost do króla polskiego, Zygmunta Starego. Zrelacjonował w nim tę bardzo 
niebezpieczną sytuację, w której znalazł się Olsztyn, i zakończył słowami: 

pokornie błagamy Wasz Święty Majestat, aby raczył jak najśpieszniej przyjść nam 
z  pomocą i  wesprzeć skutecznie. Pragniemy bowiem czynić to, co przystoi lu-
dziom szlachetnym i uczciwym, bez reszty oddanym Waszemu Majestatowi, na-
wet jeśliby przyszło nam zginąć. 

Król Zygmunt Stary, portret autorstwa 
Andrzeja Mastera z 1546 r.

Fragment inwentarza archiwum 
kapitulnego opracowanego przez 
Kopernika
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List ten, pisany z widoczną desperacją, ale będący też jednoznaczną deklaracją 
wierności wobec państwa polskiego i jego monarchy, został w sposób nieuczci-
wy przemilczany przez historyków niemieckich i ujawniony dopiero po wojnie 
przez jednego z  historyków polskich, który odkrył jego oryginał w  dawnym 
archiwum zakonu krzyżackiego (które w przeciwieństwie do archiwum kapi-
tuły fromborskiej zdołano ewakuować z Królewca do Getyngi przed ofensywą 
styczniową armii radzieckiej).

Wspomniany list do króla przejęli Krzyżacy, przez co zamiast do rąk adresata 
trafił właśnie do archiwum krzyżackiego w Królewcu. Ale jeszcze w listopadzie 
1520 roku załoga olsztyńska została przez dowództwo polskie podwojona. Od 
21 grudnia dodatkowo obozował pod Olsztynem rotmistrz Zbigniew Słupec-
ki, dowodzący siedmiuset konnymi. Tymczasem Kopernik postanowił bardziej 
liczyć na siebie i zaraz po Bożym Narodzeniu zamówił w Elblągu ołów, papier 
i  sól, a  tuż po Nowym Roku – dodatkowo szesnaście hakownic (była to broń 
palna o  szerokim polu rażenia, nabijana ciętym ołowiem, lub czymkolwiek, 
szczególnie skuteczna w obronie). I udało mu się, choć nie bez trudu i pewnych 
komplikacji, sprowadzić to wszystko dwoma wozami w lutym 1521 roku.

W tym czasie doświadczył Kopernik dwukrotnej próby zdobycia Olsztyna 
przez Krzyżaków. Mianowicie 16 stycznia 1521 roku wielki mistrz Albrecht 
(przywołujemy tu jego imię nie przypadkiem, ponieważ w  późniejszych la-
tach będzie on gościł Kopernika w Królewcu z wszelkimi honorami) na czele 
wszystkich swych wojsk podszedł pod Olsztyn (4 tysiące pieszych, 600 cięż-
kiej jazdy, 400 lekkiej, artyleria oblężnicza). Gdy obrońcy nie wyrazili chęci 
poddania miasta na jego wezwanie, Albrecht spalił siedem wsi otaczających 

List z 16 listopada 1520 r. napisany 
własnoręcznie przez Kopernika do 
króla Zygmunta I, w którym relacjonu-
je zagrożenie Olsztyna atakiem wojsk 
krzyżackich

Hakownica prezentowana w Born-
holmskim Centrum Średniowiecza  
i rysunek strzelca z hakownicą
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Olsztyn i poszedł dalej, ponieważ w obliczu rokowań o zawieszenie broni pilno 
mu było sięgać po łatwiejsze łupy. Znacznie groźniejsza próba zdobycia miasta 
przez Krzyżaków miała miejsce 26 stycznia. Dowódca krzyżacki z pobliskiego 
Dobrego Miasta, brat zakonny Wilhelm von Schaumburg, dokonał nocnego 
szturmu na mury obronne w rejonie Bramy Młyńskiej. Wyrąbano boczną furtę, 
gdzie doszło do walki wręcz. Nazajutrz ów dowódca pisał do wielkiego mistrza 
(z którym akcja ta musiała być zawczasu uzgodniona), iż szturm nie powiódł 
się, ponieważ zabrakło dostatecznej liczby drabin, aby wspiąć się na mury.

Postawę Kopernika w  okresie tej wojny charakteryzuje treść listu, który 
otrzymał od przebywającego w Elblągu kanonika Jana Scultetiego, który ułatwił 
mu zakup wspomnianych hakownic: 

Dzięki składam Najznakomitszej Waszej Łaskawości za tak wielkie troski w okresie 
trudności i niebezpieczeństw, które Wasza Łaskawość tam cierpliwie znosi z naj-
wyższej konieczności i usilnie proszę nie ustawać w dobrej myśli i wielkodusznie 
trwać przy tym. Będzie Waszej Łaskawości u Boga zapłata i u ludzi pełnia chwały.

Niemal zaraz po zawieszeniu broni, które miało miejsce 10 kwietnia 1521 
roku, Kopernik przystąpił do zwykłych obowiązków, które kazały mu odwiedzać 
podolsztyńskie wsie. W jego notatniku pojawiały się teraz niemal wyłącznie imio-
na i nazwiska polskich chłopów. Zapisywał je z niezwykłą starannością, co świad-
czy, że ucho miał wrażliwe na dźwięk mowy polskiej. Ostatnio zwrócono uwagę, 
iż w czasie zjazdu stanów pruskich w Elblągu jesienią 1530 roku Kopernik znalazł 
się w roli tłumacza z języka polskiego na niemiecki, w związku z wystąpieniem 
wysłannika królewskiego Jana Balińskiego, który nie znał języka niemieckiego.

Okres olsztyński dał też początek innym zainteresowaniom Kopernika, któ-
re później rozwinął. Należy do nich pierwszy zarys jego rozprawy monetarnej 

Widok zamku w Olsztynie od strony 
Bramy Młyńskiej (ilustracja A. Fothe)

Bombarda – broń na wyposażeniu 
artylerii oblężniczej wojsk krzyżackich

Obraz Juliana Dadleza (1893–1979) 
wyobrażający Kopernika w czasie obro-
ny Olsztyna w styczniu 1521 r. (zbiory 
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie)
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z 1517 roku zatytułowany O ocenie pieniądza. Dwa lata później, będąc jeszcze 
w  Olsztynie, opracował jego rozszerzoną wersję – Traktat o monetach. W re-
zultacie w 1523 roku zjazd w Grudziądzu podjął uchwałę o zrównaniu pruskiej 
monety z monetą wybijaną w Krakowie (3 szylingi pruskie = 1 grosz polski), 
zgodnie z    projektem Kopernika. W  1528 roku opracował ostateczną wersję 
traktatu z owym prawem ekonomicznym, iż zły pieniądz ma zawsze przewagę 
nad lepszym, wypierając go z obiegu (prawo Kopernika–Greshama).

W  Olsztynie począł także rozwijać swe zainteresowania kartografią. 
W 1519  roku sporządził mapę południowo-zachodniej części Zalewu Wiśla-
nego, która była przedmiotem sporu granicznego między biskupem warmiń-
skim a miastem Elblągiem. A już wcześniej, w 1510 roku, na prośbę swego wuja 
opracował mapę Warmii i zachodnich granic państwa na terenie Prus, niezbęd-
ną do rokowań politycznych z zakonem krzyżackim w czasie zjazdu rady kró-
lewskiej w Poznaniu. Szpieg krzyżacki, ukrywający się pod pseudonimem Hans 
Lilienthal, przeszukiwał kilkakrotnie dom Kopernika pod jego nieobecność, 
aby tę mapę wykraść. O  bezskuteczności swych poszukiwań informował on 
kanclerza krzyżackiego w Królewcu w trzech kolejnych listach z maja i czerwca 
1510 roku. W 1526 roku wraz z uczonym krakowskim Bernardem Wapowskim 
opracował Kopernik mapę Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litew-
skiego, obejmującą ponad tysiąc miejscowości.

Kilka miesięcy po zawieszeniu działań wojennych Kopernik powołany został 
przez kapitułę na doraźnie utworzony urząd „komisarza Warmii”. Przeniósł się 
wówczas na stałe do Fromborka – pozostanie tam już do końca życia. Wspo-
mniany urząd posiadał specjalne prerogatywy polityczne. Wszystkie wysiłki ka-
pituły zmierzały wówczas do rewindykacji swych dóbr zagarniętych przez zakon  

Początek traktatu Mikołaja Kopernika  
O sposobie bicia monety (Monete cu-
dende ratio, 1528), który jest ostateczną 
wersją jego przemyśleń o systemie 
monetarnym

Mapa Polski wykonana przez kanonika 
krakowskiego Bernarda Wapowskiego, 
znanego historyka, humanisty, mówcy, 
astronoma i najwybitniejszego polskie-
go kartografa w XVI w. Nazwany został 
ojcem polskiej kartografii. Studiował 
w Akademii Krakowskiej (1493) wraz 
z Mikołajem Kopernikiem
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krzyżacki w rejonie Fromborka i Braniewa oraz miały na celu dochodzenie od-
szkodowań za straty poniesione już po zawieszeniu działań wojennych. Niewąt-
pliwie z tego też tytułu po śmierci ówczesnego biskupa Fabiana w 1523 roku kapi-
tuła powołała Kopernika na urząd generalnego administratora całego biskupstwa. 
Na podstawie otrzymanego mandatu królewskiego Kopernik, wraz z towarzyszą-
cymi mu posłami kapituły, przejmował w lipcu tego roku miasta i zamki warmiń-
skie trzymane od czasu wojny przez polskie załogi wojskowe. Złożył swój urząd 
w październiku, gdy nowo obrany biskup Maurycy Ferber mógł formalnie objąć 
rządy w biskupstwie. Podobnie było po śmierci tegoż biskupa w połowie 1537 
roku. Wówczas kapituła udzieliła Kopernikowi wszelkich pełnomocnictw, aby 
wraz z wyznaczonym pomocnikiem nie tylko spisał w Lidzbarku rzeczy zmarłego, 
ale też upoważniła go do ingerencji w sprawy zamków, miast, urzędników i pod-
danych biskupa w sposób, jaki uznałby za konieczny. Równocześnie, w uznaniu 
zasług, kapituła umieściła Kopernika na liście czterech kandydatów na stanowi-
sko biskupa warmińskiego. Lista miała być przedstawiona królowi i on też winien 
był wskazać osobę według swego uznania. Król wskazał Jana Dantyszka, znajdu-
jącego się na pierwszym miejscu. Niemniej Kopernikowi oddano w ten sposób 
należną satysfakcję i on też z pewnością niczego więcej nie oczekiwał, ponieważ 
z godności biskupiej, jak wiemy, sam już niegdyś zrezygnował.

W  swoim środowisku, na Warmii, a  nawet poza nią, cieszył się uznaniem 
przede wszystkim jako lekarz. Wpierw był osobistym lekarzem swego wuja, póź-
niej leczył trzech kolejnych biskupów (Fabiana Luizjańskiego, Maurycego Ferbera 
i Jana Dantyszka), którzy nie tylko bez zastrzeżeń oddawali się w jego ręce, lecz 
wprost domagali się od kapituły, aby pozwoliła mu jechać na ich dwór do Lidzbar-
ka. Zawsze też w prywatnych listach chwalili skuteczność jego porad lekarskich. 
Udzielał też pomocy lekarskiej kanonikom we Fromborku. W 1537 roku, krótko 
przed zgonem biskupa Ferbera, który cierpiał na kamicę nerkową i nieustannie 
wzywał do siebie Kopernika, zalecił Kopernik kanonikowi Janowi Tymmerma-
nowi wyjazd do lekarzy w jego rodzinnym Gdańsku. Kustosza kapituły Feliksa 
Reicha w 1538 roku wybawił z ciężkiego krwotoku. Wdzięczny pacjent zapisał mu 
w testamencie część swoich książek. Był on w bliskich stosunkach z Kopernikiem 
i niewątpliwie wiedział, że taki prezent będzie dla niego najbardziej stosowny. Le-
czył też Kopernik kobiety. Jedną z nich była ciężko chora siostra kanonika Acha-
cego Freundta, której 24 lutego 1532 roku wystawił receptę z lekami na żołądek.

Niewątpliwie szczytowym momentem jego praktyki lekarskiej był wyjazd do 
chorego do Królewca, na usilną prośbę księcia Albrechta; tego samego, który nie-
gdyś, jako wielki mistrz zakonu krzyżackiego, usiłował zdobyć Olsztyn, broniony 
przez Kopernika. Zmieniły się czasy. Zakon krzyżacki w Prusach przestał istnieć, 
a gdy w 1525 roku wielki mistrz złożył hołd lenny królowi polskiemu na rynku 
w Krakowie i zrzucił z ramion płaszcz krzyżacki, stał się świeckim księciem w Pru-
sach, niegdyś krzyżackich, odtąd zaś książęcych, z obowiązującą religią luterańską.

Maurycy Ferber, biskup warmiński 
w latach 1523–1537

Portret Mikołaja Kopernika zaginio-
ny w czasie wojny z Obserwatorium 
Astronomicznego w Warszawie – kopia 
portretu toruńskiego przed jego ob-
cięciem (przed 1735 r.). Olej na desce 
dębowej (XVI w.)
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Oto więc w 1541 roku, już jako sędziwy starzec (jak na owe czasy), choć 
w wieku sześćdziesięciu ośmiu lat trzymał się jeszcze prosto i w zasadzie na nic 
nie narzekał, na wezwanie księcia Albrechta, bez najmniejszych wahań zdecy-
dował się Kopernik jechać do Królewca. Winien był ratować życie radcy ksią-
żęcemu Georgowi von Kunheimowi, któremu inni lekarze nie zdołali dopo-
móc. W istocie Kopernik okazał się szóstym z kolei lekarzem, do którego książę 
zwracał się o pomoc. Przypuszczalnie chory miał guz nowotworowy na szyi lub 
na głowie – zaiste, ciężki przypadek w praktyce lekarskiej Kopernika.

We Fromborku zjawił się goniec z dworu królewieckiego i wręczył Koperni-
kowi list od księcia adresowany do: „Mikołaja Kopernika kanonika we Frombor-
ku”, w którym  książę Albrecht w uprzejmych słowach powoływał się na obietnicę 
Kopernika, że „najusłużniej” pospieszy do Królewca, gdyby książę potrzebował 
go jako lekarza, lub w jakiejkolwiek innej sprawie. I oto stało się właśnie – pisał 
książę – że wszechmocny wiekuisty Bóg dotknął cierpieniami i  ciężką chorobą 
dworzanina i radcę księcia. Zastosowano już wszelkie „ludzkie i możliwe leki”, 
lecz stan chorego nie tylko się nie polepsza, ale im dłużej, tym gorzej! 

Pragniemy więc – pisał książę – abyście stosownie do Waszej obietnicy nie czuli się 
urażeni, lecz z obecnym posłańcem tu do nas przybyli i wspomnianemu, zacnemu 
człowiekowi, udzielili swojej pewnej porady […], aby z łaski Bożej i z Waszą po-
mocą mógł uwolnić się od ciężkiej choroby […]. Gotowi jesteśmy przyjąć to z całą 
łaskawością wobec Waszej osoby. 

W drugim liście tej samej daty zwracał się książę do „Czcigodnej Kapituły”, 
aby usilnie zachęciła swego członka, Mikołaja Kopernika, do przybycia i udzie-
lenia – obok innych lekarzy tamtejszych – pomocy lekarskiej książęcemu dwo-
rzaninowi. Kimże był ów dworzanin i radca książęcy? To właśnie on namówił 
ongiś wielkiego mistrza Albrechta, aby pozbył się szat zakonnych. To właśnie on 
towarzyszył Albrechtowi w 1525 roku w Krakowie w ceremonii złożenia hołdu 
lennego królowi. I  ta bliskość obydwu trwała nadal. Książę traktował go jako 
najbliższego sobie człowieka.

Było to 8 kwietnia 1541 roku. W piątek przed Niedzielą Palmową kapituła 
„naradziła się z  czcigodnym i  szanowanym panem Mikołajem Kopernikiem, 
swym Kolegą, miłym i kochanym Starszym Bratem”, który okazał się chętnym 
zadośćuczynienia woli księcia „bez jakichkolwiek przykrych utyskiwań, w tym 
podeszłym wieku” i wyjechał z tymże samym posłańcem. W zakończeniu listu 
do księcia kanonicy podkreślali swoją własną, dobrą wolę w tej sprawie: „da-
liśmy mu na to dyspensę wobec niektórych praw naszego Kościoła”. Mieli na 
myśli obowiązek nieprzerwanej rezydencji i zbliżające się święta Wielkanocy.

Pojechał. Ale potok wzajemnych grzeczności między księciem i  kapitułą 
trwał nadal. W Wielką Środę Albrecht wyrażał podziękowanie, że „szczególnie 
miłego mu pana Mikołaja Kopernika, doktora medycyny” kapituła nakłoniła 
do tak dalekiego wyjazdu i że „w tym tak podeszłym wieku” zechciał uczynić 

Albrecht Hohenzollern jako świecki 
władca Prus Książęcych

Zamek w Królewcu w XVI w.
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zadość jego prośbie, pomimo że kapitule „trudno się bez niego obejść i niechęt-
nie puściła go od siebie”. Prosił więc, aby nie cofano jeszcze zezwolenia, gdyż 
stan zdrowia pacjenta wymaga przedłużenia pobytu Kopernika na jakiś czas.

W Wielki Piątek kapituła odpowiadała spiesznie, że chociaż chętnie by wi-
dziano, aby ich „Kolega i ukochany Starszy Brat, Czcigodny i Szanowny pan 
Mikołaj Kopernik” na te uroczyste święto Chwalebnego Zmartwychwstania 
Chrystusa Pana był obecny u nich, to jednak nie chcą przeszkadzać życzeniu 
księcia i zgadzają się na dalszy pobyt pana doktora w Królewcu.

Czy droga z Fromborka do Królewca była uciążliwa? Choć granica państwo-
wa między Polską a  Prusami Książęcymi przebiegała podobnie do dzisiejszej 
między Polską a  obwodem kaliningradzkim, przejazd przez nią odbywał się 
bezwizowo i nikt tam nikogo nie kontrolował. Można więc tylko pozazdrościć, 
że od granicznej karczmy w Siedlisku za Braniewem było do Królewca ledwie 
pięćdziesiąt kilometrów, czyli kilka godzin drogi. Tej samej, która dzisiaj prowa-
dzi przez Gronowo–Mamonowo i przez Uszakowo, gdzie na zamku można było 
chwilę wypocząć i  pokrzepić się winem przed powitaniem na zamku w  Kró-
lewcu. Żadna fatyga! A przecież Kopernik znał już Królewiec z czasu bytności 
z wujem u wielkiego mistrza trzydzieści pięć lat wcześniej, w 1506 roku. Teraz 
jednak był na tutejszym zamku gościem szczególnym. Spędził tu w sumie ponad 
trzy tygodnie. Po powrocie do Fromborka napisał do zaprzyjaźnionego lekarza 
królewskiego Jana Benedykta Solfy, po czym jego opinię przesłał księciu, a ten 
odwzajemnił mu się wylewnymi podziękowaniami. Pacjent i jego lekarz zmarli 
w tym samym roku 1543, pierwszy we wrześniu, a drugi w maju. Tyle że pacjent 
w wieku lat pięćdziesięciu trzech, a jego lekarz w wieku lat siedemdziesięciu.

Kopernik posiadał w swej bibliotece pięć ksiąg medycznych, z których ostat-
nią zakupił sześć lat przed śmiercią. Na ich marginesach można znaleźć czter-
naście własnoręcznych recept Kopernika, z których większość dotyczy chorób 

Inkunabuł medyczny należący do 
Mikołaja Kopernika (zbiory Muzeum 
Warmii i Mazur w Olsztynie). Obok 
faksymile jego receptury lekarskiej. Ko-
pernik nie prowadził specjalnej doku-
mentacji swoich dociekań medycznych, 
umieszczał notatki na marginesach 
i wolnych kartach swych ksiąg
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nerek i przewodu moczowego. Nie był jednak w stanie pomóc swemu starsze-
mu bratu Andrzejowi, również kanonikowi w tej samej kapitule, który choro-
wał na syfilis, powszechną wówczas chorobę w Europie, podobną w skutkach 
do trądu i dlatego z nim utożsamianą. Była to wówczas choroba nieuleczalna 
(dopiero w naszych czasach organizm nauczył się ją zwalczać), toteż Andrzej 
został zmuszony do opuszczenia Fromborka i zmarł w 1518 roku we Włoszech, 
przeżywszy zaledwie czterdzieści osiem lat.

Z podobną starannością, z jaką dowodził ładu we Wszechświecie, dbał też 
Kopernik o porządek na swoim własnym podwórku. Troska o sprawy lokalne 
pobudzała go do wysiłku umysłowego w niemniejszym stopniu, co chęć udo-
wodnienia ruchomości Ziemi. Nic, co wiązało się z otaczającą go rzeczywisto-
ścią, nie było mu obojętne. Na przykład kwestia „prawdziwej i  słusznej wagi 
i ceny chleba” wypiekanego w Olsztynie; w zależności od rynkowej ceny zboża. 
W całej Europie stosowano wówczas praktykę, która miała uspokoić nastroje 
gminu: gdy wskutek nieurodzaju rzeczywista cena chleba musiała iść w górę, 
bynajmniej ceny tej nie podnoszono, umniejszano natomiast wagę chleba. Ra-
chunek, którego autorem był Kopernik, miał charakter skomplikowany, po-
nieważ w grę wchodziło wiele współczynników, choćby lokalna miara objęto-
ściowa korca. W wyniku długiego wywodu Kopernik obliczył, że w 1530 roku 
kilogram chleba w Olsztynie powinien kosztować sześć szylingów. Dużo to czy 
mało? Olsztyński szewc, który szył buty, zarabiał przez tydzień równowartość 
dwóch kilogramów chleba.

Około 1530 roku Kopernik zakończył spisywanie swego dzieła, lecz nie za-
mierzał wydawać go drukiem. Każdy twórca zna ten moment, kiedy „koniec 

Olsztynianie zawdzięczają Koperniko-
wi uczciwe zasady wyceny chleba. Na 
karcie powyżej rachuba opracowana 
przez Kopernika
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wieńczy dzieło”. Nagle czas się dłuży. Dostrzega się wokół siebie rzeczy, na które 
nie zwracało się uwagi. Ma się więcej czasu dla ludzi. Poszukuje się towarzystwa.

Właśnie wtedy chyba zaczął baczniej przyglądać się młodej kobiecie, która 
była jego gospodynią. Miała na imię Anna. Jej panieńskiego nazwiska historia 
nam nie przekazała. Pojawiła się u niego około 1525 roku, ale on jej właściwie nie 
dostrzegał. Wydaje się, że to ona wpierw go dostrzegła. Autentyczny wizerunek 
Kopernika, odtworzony komputerowo na podstawie dobrze zachowanej czasz-
ki odnalezionej w 2005 roku w miejscu, w którym go bezimiennie pochowano, 
przy należącym do niego czwartym ołtarzu w prawej nawie katedry fromborskiej, 
pozwala widzieć w nim mężczyznę, którego poczciwy wygląd już na pierwszy 
rzut oka budzi sympatię i zaufanie. Był to człowiek o nieszczególnej urodzie. Wy-
dłużona, pociągła twarz ze złamanym w dzieciństwie i trwale przekrzywionym, 
a w dodatku mocno garbatym nosem. Czy miałby szansę, aby zwróciła nań uwa-
gę jakakolwiek kobieta? Lecz tak się właśnie zdarzyło, choć nie od razu. W 1529 
roku Anna odeszła ze służby u Kopernika, by poślubić mieszczanina frombor-
skiego, który dał jej swoje własne, mężowskie nazwisko Schilling. Ale już parę 
tygodni później wróciła pod dach Mikołaja. Błagała go, by jako biegły w prawie 
kościelnym dopomógł jej w  otrzymaniu rozwodu – „uskarżała się bowiem na 
niemoc męża” – czytamy w liście Mikołaja do przyjaciela, kustosza kapituły Tide-
manna Giesego. Zdaje się, że ów argument był tylko pretekstem, by otrzymać roz-
wód. Gdy wiosną 1530 roku stanęła przed kustoszem, nie potrafiła go przekonać, 
że istnieje wystarczający powód, aby małżeństwo można było unieważnić. Bo jaki 
był w istocie powód jej powrotu do Mikołaja? Czy w konfrontacji z poślubionym 
mężczyzną doszła do wniosku, iż w rzeczywistości nie jego kocha, lecz… tamte-
go? Wszakże takie przypadki, jak świat światem, zdarzają się nierzadko. Zdarza 
się nawet i tak, że kobieta ucieka sprzed ołtarza. Wygląda na to, że coś podobnego 
przydarzyło się Annie Schilling. Tyle że po fakcie.

W 1531 roku ktoś usłużnie doniósł biskupowi, że ta niby „kucharka” Ko-
pernika jest w rzeczywistości jego konkubiną. Biskup Maurycy Ferber, starszy 
od Kopernika o dwa lata i będący podobnie jak on prawnikiem, z pewnością 
wiedział o tym wcześniej. Nie reagował jednak, bo wprost mu nie wypadało. 
Ciężko chorując na nerki, raz po raz korzystał w Lidzbarku z pomocy lekarskiej 
Kopernika i nawet zwierzał się znajomym, że go „doktor Mikołaj skutecznie 
leczy”. Delikatnie więc tylko Kopernika upomniał, bo zlekceważyć donosu nie 
mógł, a Kopernik w swym liście z 27 lipca 1531 roku tłumaczył się speszony:

Ponieważ rozumiem, że płynie stąd o mnie zła opinia, tak ułożę swoje sprawy, 
żeby nikomu nie dawać uzasadnionych podstaw, by potem na mnie źle patrzono. 

I chociaż „sprawy”, o których pisze, nie układały się jednak inaczej niż dotąd, 
biskup Maurycy nigdy go więcej nie upomniał, aż w 1537 roku zakrył mu Mi-
kołaj powieki. Tamte lata – wolno to z całą pewnością powiedzieć – były najbar-
dziej szczególnymi w jego długim życiu.

Mikołaj Kopernik na tzw. portrecie 
gołuchowskim, XVI-wiecznym obrazie 
zaginionym podczas drugiej wojny 
światowej – jego kopia znajduje się 
obecnie w Muzeum Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu. Portret nieznanego  
włoskiego malarza przedstawia astro-
noma w wieku dojrzałym

Kobiety czasów Kopernika, tak mogła 
wyglądać Anna. Fragment Tryptyku 
Świętych Dziewic, 1505
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W podobnych związkach nieformalnych, jak Mikołaj Kopernik, żyli dwaj 
jego towarzysze z kapituły, mianowicie doktor praw Aleksander Sculteti oraz 
dziekan kapituły (a więc pierwsza osoba po prepozycie, zwierzchniku kapituły) 
Leonard Niderhoff. Z pewnością były to zaraźliwe dla duchownych katolickich 
skutki reformacji (choć żaden z wymienionych nie miał pełnych święceń, ża-
den więc nie był księdzem). Po prostu wzorowano się na duchownych, którzy 
przeszli na wiarę luterańską i wchodzili w oficjalne związki z kobietami.

Gdy po śmierci biskupa Ferbera rządy objął Jan Dantyszek, sytuacja wszystkich 
trzech przyjęła dramatyczny obrót. Chociaż sam Dantyszek ze swych biskupich 
dochodów słał alimenty córce, którą urodziła mu w Hiszpanii jego kochanka Iza-
bella del Gada, ostro zareagował, gdy mu doniesiono, że Kopernik żyje w konku-
binacie. Polecił mu natychmiast zwolnić gospodynię. Kopernik obiecywał: „będę 
zważał, jak tylko potrafię, abym nie był obrazą dobrych obyczajów”. Jednak w 1539 
roku biskupowi doniesiono, że Kopernik nie wykonał polecenia. Biskup okazał 
tym większe zdenerwowanie, iż nie samego tylko Kopernika sprawa ta dotyczy-
ła. Równie bezskutecznie upominał doktora Aleksandra, aby „nierządnicę swoją 
z bękartami” przepędził, oraz dziekana Leonarda – choć właśnie jego konkubina 
zmarła i w tym przypadku problem sam się rozwiązał. Zwierzchnik kapituły Pa-
weł Płotowski donosił biskupowi 23 marca 1539 roku, że konkubina Aleksandra 

Biskup warmiński Jan Dantyszek 
(1537–1548)

List Kopernika do Dantyszka 
z 8 czerwca 1536 r., będący odpowie-
dzią na napomnienie w sprawie Anny
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(z którą miał syna i córkę) „ukrywa się w domu”, zaś „kobietka doktora Mikołaja 
odesłała swoje rzeczy do Gdańska, ale sama nadal przebywa we Fromborku”. Do-
wiedziawszy się, że Kopernik gości u swego przyjaciela, biskupa chełmińskiego Ti-
demanna Giesego w Lubawie, Dantyszek informował Giesego o tym, co się dzieje 
we Fromborku, i prosił, aby ten użył swego wpływu na Kopernika, który 

w tej prawie bezsilnej starości przyjmuje swoją nałożnicę we wzajemnych tajnych 
schadzkach. Niechby więc zaprzestał tej obrzydliwości i nie pozwolił zwodzić się 
Aleksandrowi, o którym mówi, że on jeden przewyższa na każdym kroku swych 
współbraci kanoników. 

Wobec tego, że obu kanonikom oraz ich „kobietkom” groził przygotowany na 
polecenie biskupa proces sądowy, musiały one w  końcu opuścić Frombork. 
Gdy niedługo potem umrze Kopernik i kiedy wydawać się będzie, że nastanie 
spokój, pół roku później Anna Schilling znowu pojawi się we Fromborku. Ka-
nonicy skłonni będą uważać, że w świetle prawa rzymskiego można tę kobietę 
tolerować, prawo to bowiem mówi: „o ile ustaje przyczyna, ustaje i skutek”. Ten 
argument 10 września 1543 roku przekazano biskupowi, który zareagował na-
tychmiast, pisząc 13 września: „Trzeba obawiać się, bracia, żeby nie owładnę-
ła którymkolwiek z was sposobami, jakimi ogłupiła tego, który nie tak dawno 
zszedł ze świata”. I konkludował: „Należałoby raczej przeszkodzić, aniżeli dopu-
ścić do zakażenia taką zarazą”. Więc Annę wygnano powtórnie.

Swoje opory przed skierowaniem gotowego dzieła do druku Kopernik ujaw-
nił później w przedmowie adresowanej do papieża Pawła III, jako najwyższego 
moralnego autorytetu ziemskiego. Tłumaczył je „lękiem przed szyderstwem”. 
Zdaje się jednak, że był to lęk znacznie głębszej natury: 

Być może znajdą się tacy, co lubią bredzić i mimo zupełnej nieznajomości nauk 
matematycznych, roszcząc sobie jednak prawo do wypowiadania o nich sądu, na 
podstawie jakiegoś miejsca w Piśmie św., tłumaczonego źle i wykrętnie, odpowied-
nio do ich zamierzeń, ośmielą się potępiać i prześladować tę moją teorię. 

Profesor Włodzisław Duch, kierownik Katedry Informatyki Stosowanej na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w  Toruniu, wykładowca na wielu uczel-
niach zagranicznych, tłumaczy te wahania Kopernika następująco: 

Z  obliczeń Kopernika wynikało, że centrum Wszechświata – czy jak mówimy 
obecnie, środek masy Układu Słonecznego – nie wypadł w  Słońcu. Gdyby tak 
było, astronom strasznie by się ucieszył i od razu by opublikował swoje dzieło, bo 
Słońce mogło symbolizować Boga Ojca. Tymczasem środek wypadł co prawda 
w pobliżu naszej gwiazdy, ale w jakiejś pustce. To było nie do zaakceptowania, bo 
podważało cały średniowieczny sposób myślenia. Dlatego Kopernik niechętnie 
myślał o publikacji wyników.

Aż raptem, niezależnie od tych wszystkich obaw i rozterek, w 1539 roku na-
stępuje zmiana decyzji. Wtedy to bowiem, przywiedziony rozgłosem nazwiska 
Kopernika, zjawił się w progach jego domu we Fromborku dwudziestopięcioletni 

Biskup warmiński Tiedemann Giese 
(1549–1550)

Portret Kopernika według Jana Piwar-
skiego (1852)
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młodzieniec, będący już jednak profesorem w luterańskiej Wittenberdze, Georg 
Joachim Reticus. „Nie ulega wątpliwości, że dla obydwu to spotkanie było ważnym 
wydarzeniem życiowym. Niektórzy badacze sądzą, że bez wizyty Retica, poznanie 
teorii heliocentrycznej odwlekłoby się o całe stulecie” – pisał austriacki uczony 
Karl Heinz Burmeister w swojej książce o tym wittenberskim matematyku.

Rozumieli się jako matematycy. Kopernik nie miał żadnych skrupułów, aby 
udostępnić gościowi rękopis dzieła. W rezultacie obaj mieli niezachwiane prze-
konanie, że Ziemia się obraca. Przynajmniej dla nich! Ale przybysz, który będzie 
odtąd nazywał Kopernika „swoim Panem Nauczycielem”, chciał, żeby to samo 
przekonanie udzieliło się również tamtym w Wittenberdze – Lutrowi i Melanch-
tonowi – którzy czekali na jego sprawozdanie. Co więcej, jego zdaniem to samo 
przekonanie winno było stać się udziałem wszystkich, którzy znali matematykę. 
Bo tę właśnie nadzieję wyrażał sam Kopernik.

Młodzieniec natchnął go odwagą. Pod jego wpływem Kopernik poszedł 
jeszcze dalej – opracował dodatkowo teorię ruchu obrotowego Ziemi (rozdziały 
1–13 księgi II oraz część ksiąg V i VI). Reticusowi powierzył też losy swego dzieła 
i swego nazwiska. Po przeszło dwuletnim pobycie w Prusach wracał on do No-
rymbergii, zabierając ze sobą rękopis, by oddać go do druku.

Schyłek życia Kopernika trwał niezmiernie długo, jak na owe czasy. 
W 1535 roku, gdy miał sześćdziesiąt dwa lata, określano go mianem starca. Dok-
tor Johannes Apel, były kanclerz księcia Albrechta w Królewcu, przesławszy księ-
ciu horoskop, proponował, aby w sprawie jego interpretacji zwrócił się „do starego 
kanonika we Fromborku”. Niepotrzebne było nazwisko, wszyscy wiedzieli o kogo 
chodzi. W 1538 roku podniesiono alarm. Miał sześćdziesiąt pięć lat i pewnego 
razu zabrakło go na posiedzeniu kapituły. Jeden z kanoników pisał do biskupa 
Dantyszka: „mój kolega pan Mikołaj Kopernik zachorował, jak się przypuszcza 
na febrę i nie zdołał przybyć na obrady kapituły aż do końca ich trwania”. Nikt 
bowiem nie pamiętał, aby Kopernik kiedykolwiek opuścił jakieś obrady. A prze-
cież rok później ten sam biskup pisał ze zgorszeniem, iż „w tej prawie bezsilnej 
starości” przyjmował Kopernik swoją nałożnicę… Zapewne w ostatnich swoich 
latach nasz kanonik szczególnie odczuwał samotność, zwłaszcza gdy kazano mu 
rozstać się z Anną Schilling i gdy równocześnie pożegnał go Reticus. Wprawdzie 
jego przyjaciel Tidemann Giese uznał, że wskutek rozstania z  Anną Kopernik 
„doprawdy nie cierpi tak, jak wielu przypuszcza”, to przecież słowa te świadczą, że 
w istocie jednak cierpiał i trudno się temu dziwić.

Choroba przyszła nagle, około 8 grudnia 1542 roku, rok po odjeździe Reti-
ca. Jeszcze przedtem obaj zdecydowali, że trzy końcowe rozdziały księgi I ukażą 
się drukiem osobno i Reticus tego dopilnował. Pięknie wydane dziełko, zatytu-
łowane O bokach i kątach trójkątów trafiło do rąk czytelników, a przede wszyst-
kim do rąk samego autora, zaraz na początku drugiej połowy 1542 roku. Ko-
pernik miał zatem tę świadomość, że trud jego życia nie idzie na marne.

Georg Joachim Reticus (1514–1574)

Wydawca głównego dzieła Kopernika 
Johannes Petreius
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Nieobecny we Fromborku Tidemann Giese, wówczas już biskup w sąsied-
nim biskupstwie, pisał 8 grudnia 1542 roku do ich wspólnego przyjaciela: 

Zasmuciło mnie to, co napisałeś o chorobie czcigodnego starca, naszego Koperni-
ka. On, który w dobrym zdrowiu lubił samotność, teraz, w chorobie, niewielu ma, 
jak sądzę, życzliwych, których by stan jego obchodził. 

W końcu stycznia 1543 roku biskup Dantyszek pisał do jednego z profeso-
rów w Louvain: „u schyłku życia, dotknięty paraliżem”… Z innych przekazów 
wiadomo, że był to „wylew krwi i  spowodowany tym paraliż prawej połowy 
ciała”. Pisano, że „na wiele dni przedtem [czyli przed zgonem] stracił już pa-
mięć i przytomność umysłu”. Według dzisiejszej wiedzy był to w rzeczywistości 
zakrzep tętniczy w lewej półkuli mózgu, gdzie znajduje się ośrodek mowy. Nie 
musi to być jednak równoznaczne z utratą świadomości. Wszak Kopernik trwał 
w tym stanie wiele miesięcy. Musiał świadomie przyjmować pokarm. Być może 
poruszał się o kulach lub był wspierany przez swych męskich służących. Wszak 
przez te pół roku do zgonu z pewnością nie przebywał stale w łóżku, inaczej bo-
wiem w krótkim czasie pojawiłyby się odleżyny. Bez wątpienia wymagał opieki, 
ale nie był całkiem bezradny i nie gnębiły go bóle. Jako lekarz musiał dobrze 
zdawać sobie sprawę ze swego stanu i postępował tak, jak należało.

Skoro więc druk dzieła ukończono 20 marca 1543 roku, była pewna szansa, 
że ujrzał je w całości, choć wcześniej przysyłano mu kolejne arkusze do korekty. 
Z pewnością starano się przesłać je jak najspieszniej do Fromborka. Choć nie 
można też wykluczyć, że nie chciano mu go pokazać specjalnie, a to dlatego, by 
go nie martwić. Być może starano się ukryć przed nim fakt, iż do tytułu usta-
lonego przez autora De revolutionibus (O obrotach) wydawca w Norymberdze, 
któremu Reticus lekkomyślnie zawierzył, samowolnie dopisał słowa orbium 
coelestium, co znaczyło w sumie: O obrotach sfer niebieskich i  stanowiło przez 
to aluzję do tegoż porządku Wszechświata, którego twórcą był zwalczany przez 
Kopernika Ptolemeusz. I  być może z  tego samego powodu nie pokazano mu 
samowolnie dopisanej przedmowy, traktującej dzieło jako hipotezę… Jak było 
w rzeczywistości – tego zapewne już nigdy nie da się wydobyć ze sfery domysłów.

Nasz wielki uczony zmarł w swym domu we Fromborku, w którym mieszkał 
dwadzieścia dziewięć lat. W przeciwieństwie do wielu swych zapobiegliwych kole-
gów z kapituły nie zadbał o to, aby zostawić po sobie przyzwoity spadek w gotów-
ce. Skromne oszczędności zapisał w testamencie potomstwu swej najmłodszej sio-
strzenicy Reginy, gdańszczanki, zamężnej z Klemensem Mollerem. Każdemu z jej 
siedmiorga dzieci wydzielił równo siedemdziesiąt jeden grzywien oraz dziewięć 
i pół grosza. Jego własny dom, odbudowany po pamiętnej wojnie 1520 roku, wart 
był zaledwie sto grzywien, o które upomniała się bezdzietna siostrzenica, Krystyna 
Stulpawitz, żona nadwornego trębacza księcia Albrechta w Królewcu, luteranka. 
Zapomniał też zadbać o pamięć po sobie. Pochowano go w katedrze bezimien-
nie, ponieważ nie przewidział w swym testamencie ani grosza na płytę nagrobną. 

Strona tytułowa dzieła Kopernika 
O bokach i kątach trójkątów wydanego 
w 1542 r. w Wittenberdze

Karta tytułowa pierwszego wydania 
O obrotach z dedykacją Retyka dla 
Donnera i przekreślonymi słowami 
orbium coelestium
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Daty jego zgonu nie zapisano w aktach kapituły i do dziś nie jest wiadome, kiedy 
dokładnie umarł. Musiało to jednak nastąpić przed 21 maja 1543 roku, skoro tego 
właśnie dnia przed obliczem kapituły stanął jego następca i prosił o przyznanie mu 
kanonikatu, który należał do „świętej pamięci Mikołaja Kopernika”.

Niedługo po śmierci astronoma miejsce jego pochówku uległo zapomnnieniu. 
Gdy w 1580 roku biskup Marcin Kromer ufundował mu epitafium, umieszczono 
je w miejscu zupełnie przypadkowym – przy siódmym ołtarzu bocznym w prawej 
nawie. W XVIII wieku usunięto je i zastąpiono innym, które zawieszono w miej-
scu bardziej honorowym, bliżej ołtarza głównego. Gdy więc w 1802 roku poja-
wili się we Fromborku wysłannicy Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 
wskazano im to miejsce jako miejsce pochówku astronoma… Wszelako w latach 
1909 i 1939 niemieckie poszukiwania grobu koncentrowały się w miejscu pierwot-
nego epitafium i nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. W okresie wojny jeden 
z niemieckich uczonych dowiódł, że Kopernik posiadał nie siódmy, lecz czwarty 
ołtarz w prawym rzędzie. Mimo to uznał, że skoro tam było epitafium, tam też 
pochowano Kopernika. Naukowa weryfikacja tych poglądów, oparta na materiale 
archiwalnym, pozwoliła w 2004 roku jednoznacznie wskazać miejsce spoczynku 
astronoma przy posiadanym przez niego ołtarzu. Podjęte wówczas przez archeolo-
gów prace poszukiwawcze przyniosły spodziewany rezultat. Identyfikację odna-
lezionych szczątków kostnych umożliwiły wielostronne badania specjalistyczne. 
Komputerowo odtworzony wizerunek Kopernika na podstawie jego czaszki uka-
zał charakterystyczne cechy jego podobizny, znane z innych wizerunków.

 Zanim 22 maja 2010 roku uroczyście dokonano aktu ponownego pochówku 
Kopernika w Bazylice Archikatedralnej we Fromborku, jego doczesne szczątki 
wystawiono w katedrze w Toruniu, a następnie na olsztyńskim zamku i w ka-
tedrze św. Jakuba. W drodze z Olsztyna do Fromborka kondukt z sarkofagiem 
Kopernika zatrzymywał się w miastach z nim związanych – Dobrym Mieście, 
Lidzbarku Warmińskim, Ornecie, Pieniężnie i Braniewie. We fromborskiej kate-
drze wystawiono mu obok posiadanego przezeń ołtarza, godny pomnik. Z hipo-
tetyczną datą śmierci…

Nagrobek Mikołaja Kopernika we from-
borskiej katedrze odsłonięty w maju 
2010 r. podczas uroczystości ponownego 
pochówku astronoma. Sama uroczy-
stość i wystawienie pomnika stanowiły 
zwieńczenie badań nad poszukiwa-
niem faktycznego miejsca spoczynku 
Kopernika

Uroczystość ponownego pochówku 
Kopernika w Bazylice Archikatedralnej 
we Fromborku, 22 maja 2010 r.
Obok, rekonstrukcja wizerunku astro-
noma (2005)





Immanuel Kant w królewcu t

Janusz Jasiński

 PROFESOR KANT 
– NAJWIĘKSZĄ CHLUBĄ 

KRóLEWCA



Immanuel Kant48

R O Z D Z I A Ł  I

IMMANUEL KANT W KRóLEWCU

Młodość. podróże

Nie jest moim zadaniem przedstawianie filozoficznych nauk królewieckiego 
myśliciela; zapoznał się z  nimi niemal każdy student nauk humanistycznych, 
a ciekawszy czytelnik odnajdzie je we wszystkich podręcznikach historii filozo-
fii. Chciałbym natomiast w rozdziale tym położyć nacisk na wątki biograficz-
ne, na jego życie codzienne w grodzie nad Pregołą, wreszcie wskazać na lepsze 
i gorsze losy pamięci o nim w mieście, w którym spędził niemal cały swój żywot.

Immanuel Kant urodził się w 1724 roku w Królewcu w rodzinie rzemieśl-
niczej. Ojciec, Johann Georg Kant, był majstrem siodlarskim, jego przodkowie 
wywodzili się ze Szkocji, zwali się Cant. Pradziad Richard Kant miał gospodę 
w Szyłokarczmie (niem. Heydekrug, lit. Silute), dziad był siodlarzem w Kłajpe-
dzie (niem. Memel), zaś ojciec, który odziedziczył po nim ten sam zawód, prze-
prowadził się najpierw do Tylży (niem. Tilsit, ros. Sovietsk), a stąd do Królewca. 
Tu ożenił się z młodszą o czternaście lat Anną Reginą Reuter, również córką 
rzemieślnika. Rodzice doczekali się dwóch synów i  czterech córek. Młodszy 
brat Immanuela, Johann Friedrich, ukończył w Królewcu studia teologiczne, 

Kłajpeda. Pomnik poety Simona Dacha 
urodzonego w tym mieście w 1605 r. 
W Kłajpedzie dziad Immanuela Kanta 
był siodlarzem

Od lewej: katedra w Królewcu na 
Knipawie oraz zamek królewski i póź-
niejszy dom Kanta przy ul. Księżnej 
(Prinzessinstr.), widoczny w dolnym 
prawym rogu ilustracji
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ale bardziej interesowała go historia. Przez piętnaście lat był konrektorem i rek-
torem szkoły męskiej w Mitawie (Kurlandia), a od 1780 roku aż do swej śmierci 
w 1800 roku pastorem we wsi Rhaden (według ówczesnej pisowni). Ze wzglę-
du na dużą odległość bracia nie odwiedzali się, ale często korespondowali. Po 
śmierci brata, Imamanuel przesłał wdowie 220 tal. 

Przyszedł na świat w  domu u  zbiegu Przedniego Przedmieścia (Vordere 
Vorstadt) i ulicy Siodlarskiej (Sattlerstr.), w pobliżu Zielonego Mostu (Grüne 
Brücke). Niestety, budynek ten palił się już w 1769 roku, a w 1811 roku spłonął 
całkowicie w wielkim pożarze miasta. To wszystko oraz późniejsza przebudowa 
ulic sprawiły, że nie pozostał nawet ślad po miejscu urodzenia Kanta. Nikt też 
w następnych latach nie zaznaczył nawet kamieniem tego miejsca.

Na tyłach domu mieściły się różne spichlerze i ogrody. Sąsiadami Kantów 
byli szewcy, piekarze, kramarze, białoskórnicy, guzikarze. Tędy biegł główny 
trakt z południa, od ulicy Koronnej (Kronenstr.) do centrum miasta przez uli-
cę Knipawską Długą (Kneiph. Langgasse), dzięki czemu Kant miał okazję co-
dziennie przyglądać się ruchowi handlowemu na Pregole – przypatrywać się 
litewskim i polskim wicinom, barkom, szkutom, tratwom, a także angielskim, 
holenderskim i niemieckim okrętom, wsłuchiwać się w różnorodne języki, po-
znawać obyczaje „szymków”, czyli flisaków, marynarzy, kupców. Wśród gości 
przybywających do Królewca i w samym mieście, Kant dostrzegał też „pruskich 
Polaków”, czyli ludność, którą w  następnym stuleciu powszechnie nazywano 
Mazurami. Kilkadziesiąt lat później miał stwierdzić, że zarówno w czasie nabo-
żeństw, jak i w nauce szkolnej należy się posługiwać mową ludu, która najlepiej 
odpowiada jej wrodzonym właściwościom (za K.C. Mrongowiuszem). Miał na 
myśli Litwinów i  Mazurów. Codziennie też stykał się z  ludnością żydowską, 
rozmawiającą w języku jidysz. 

Od lewej: Ulica Knipawska Długa  
(Kneiphöfsche Langgasse) w 1859 r. 
– główny  trakt do centrum Królewca 
wiodący przez Zielony Most (Grüne 
Brücke); Nad Pregołą, drzeworyt Adolfa 
Clossa z 1881 r.

Handlarze litewscy przy nabrzeżu 
Pregoły w Królewcu

Rosyjscy flisacy płynący do Królewca 
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Najpierw chodził do tzw. szkoły szpitalnej, a od ósmego roku życia do re-
nomowanego Collegium Fridericianum. W 1740 roku rozpoczął studia filozo-
ficzne, matematyczne i fizyczne na Albertynie, które ukończył sześć lat później, 
napisawszy rozprawę pt. Myśli o prawdziwej ocenie sił żywych (Gedanken von 
der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte, 1746), nawiązującej do idei głoszo-
nych przez filozofa Gottfrieda Wilhelma Leibniza. Jej druk (1749) wspomógł 
finansowo brat matki, szewc Reuter. 

W tym czasie zmarł ojciec Kanta – matka nie żyła od 1736 roku, wskutek 
czego musiał utrzymywać się z własnych zarobków. Zanim więc zaczął praco-
wać na uczelni, utrzymywał się jako prywatny nauczyciel przynajmniej w dwóch 
miejscowościach. W 1747 roku zatrudnił go w Judtschen koło Gąbina (ros. Wie-
sełowka, Gusiew) kalwiński pastor Daniel Ernst Andersch. W 1929 roku Judt-
schen została przemianowana na Kanthausen. Następnie w 1750 roku trafił do 
Jarnołtowa (niem. Gross Arnsdorf) w powiecie Morąg jako wychowawca dwóch 
synów junkra majora Karla Friedricha von Hülsen, właściciela tamtejszego ma-
jątku przejętego w 1740 roku od Dibesów (później zwani Diebenowie).

O pobycie Kanta w Jarnołtowie wiemy niewiele. Niewątpliwie utrzymywał 
kontakty ze znana Szkołą Prowincjonalną w Zalewie (powiat Morąg), założoną 
w 1587 roku, która liczyła pięć klas i której absolwenci mogli się starać o przy-
jęcie na Uniwersytet Królewiecki. Szkołę tę w 1780 roku ukończył urodzony na 
Mazurach Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, późniejszy słynny gdański leksyko-
graf i obrońca języka polskiego. Do zespołu nauczycielskiego w Zalewie należał 
też polski kantor. Można przypuszczać, że Kant, pracując kilka lat w Jarnołto-
wie, związał się ze środowiskiem intelektualnym Zalewa i niewątpliwie korzystał 
z  tamtejszego księgozbioru. W Jarnołtowie przygotował wszak swą dysertację 
doktorską O ogniu (De ignis, 1755). 

Sam Kant wspominał później, że miał duże trudności z objaśnianiem dzie-
ciom różnych pojęć abstrakcyjnych w  sposób przystępny, dostosowany do ich 

Kościół w Judtschen. W latach 1741–
–1750 Kant był nauczycielem dzieci 
tamtejszego pastora

Collegium Fridericianum w Królewcu 
(1797)

Od lewej: Jarnołtowo (niem. Gross 
Arnsdorf) nieopodal Zalewa (niem. 
Saalfeld) na mapie Schröttera; Zalewo 
(1852). Kant, będąc nauczycielem 
v. Hülsenów w Jarnołtowie, zapewne 
korzystał z biblioteki tamtejszej Szkoły 
Prowincjonalnej
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możliwości percepcyjnych. Niemniej okres jarnołtowski przyniósł mu sporo 
doświadczeń z zakresu pedagogiki. Uważał, że dzieciom należy wpajać poczucie 
obowiązku i wewnętrzną dyscyplinę, że nauczyciele winni dostrzegać w nich róż-
norodne uzdolnienia (np. muzyczne) i w odpowiedni sposób je rozwijać. Opo-
wiadał się też za umiejętnym moralizowaniem wychowanków.

Wbrew samokrytycznej ocenie działalności pedagogicznej w  Jarnołtowie, 
Kant rozumiał dusze dzieci i  dzięki temu zaskarbił sobie ich przyjaźń na całe 
życie. Zarówno ojciec, major von Hülsen, jak i  jego synowie przez długie lata 
utrzymywali z  nim kontakty korespondencyjne, a  jeden z  nich, Johann, zapi-
sawszy się w 1762 roku na Uniwersytet Królewiecki, był jego pensjonariuszem. 
I choć obaj synowie zrobili kariery wojskowe, wsławili się jednak czymś innym. 
Otóż na przełomie XVIII i XIX wieku, a więc jeszcze przed edyktem z 1807 roku, 
niewątpliwie pod wpływem moralnych nauk swojego nauczyciela, nadali swoim 
poddanym wolność osobistą. Za czyn ten ród Hülsenów został nagrodzony przez 
Fryderyka Wilhelma III dziedzicznym tytułem hrabiowskim (in Grafenstand 
versetzt). Dodajmy jeszcze, że dawny wychowanek Kanta, Georg Friedrich von 
Hülsen wzniósł w Jarnołtowie w 1770 roku pałac, który był dość często odwzoro-
wywany w budownictwie wschodniopruskim.

Po opuszczeniu Jarnołtowa Kant powrócił do Królewca, ale w latach 1755– 
–1758 nauczał jeszcze dorywczo dzieci hrabiego Gebhardta Johanna von Key-
serlingka, mieszkającego w pałacu Capustigall w Waldburgu (ros. Nikołajewka), 
w powiecie Rybaki (niem. Fischhausen, ros. Primorsk). Żona hrabiego, Karolina 
Amalia, wszechstronnie uzdolniona, sporządziła wówczas rysunek filozofa. Wy-
szła powtórnie za mąż za bratanka Gebhardta Johanna, Christiana Heinricha 
von Keyserlingka. Później, gdy Keyserlingkowie przeprowadzili się do Królewca 
i otworzyli salon dla arystokracji, wyższych urzędników i oficerów, w spotka-
niach tych uczestniczył również Kant – syn skromnego rzemieślnika.

Pałac Hülsenów wybudowany w 1770 r. 
Kilkanaście lat wcześniej Kant przez 
pięć lat był nauczycielem ich dzieci 

Pałac Keyserlingków w Waldburgu. 
Tutaj Kant w latach 1755–1758 uczył 
ich dzieci

Pierwsza podobizna Kanta. Rysunek 
Karoliny Amalii von Keyserlingk 
z okresu pobytu Kanta w Waldburgu
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Pisząc o  jego wyjazdach, czy też raczej wycieczkach poza Królewiec, nie 
można pominąć Gołdapi. Kant przybył tu na przełomie lat 1765 i 1766 na za-
proszenie dowódcy garnizonu wojskowego w Gołdapi, generała Daniela Frie-
dricha von Lossow (1727–1783), który zasłużył się dla Prus w wojnie siedmio-
letniej. Warto tu wspomnieć, że jednak w latach 1778–1779 popadł w chwilową 
niełaskę króla, a to za sprawą stworzonej w 1762 roku formacji wojskowej zwa-
nej bośniakami, która nie sprawdziła się w czasie wojny sukcesyjnej. Generał 
kwaterował w  Gołdapi, czasem w  swym majątku Kleszczewo (od 1938 roku 
niem. Kleszowen/Kleschauen, ros. Kutuzowo), być może odwiedzali wspólnie 
oranżerię Lossowa w Niedrzwicy (niem. Niederwitz), położoną w pobliżu Goł-
dapi. Kleszczewo zostało założone za czasów księcia Albrechta. W 1625 roku 
mieszkali tu sami Polacy, Litwini i Niemcy zaczęli osiedlać się tu dopiero póź-
niej. Gdy w 1701 roku w Kleszczewie powstała parafia, nabożeństwa odpra-
wiano w trzech językach (W. Kętrzyński, 1882; W. Chojnacki, 1959). Podob-
na sytuacja pod względem językowym istniała w Niedrzwicy oraz w Gołdapi. 
Można zatem założyć, że Kant, chociaż był gościem pruskiego generała, mógł 
rozmawiać z  Mazurami i  Litwinami, niektórzy z  nich mówili po niemiecku. 
Wiadomo, że filozof nie unikał prostych ludzi. 

Generał i profesor utrzymywali później ze sobą kontakt korespondencyjny, 
wyświadczając sobie drobne uprzejmości. Niestety, w jaki sposób się poznali, 
historykom nie udało się ustalić. W 1929 roku miasto Gołdap uczciło pamięć 
filozofa, nadając jego imię swemu gimnazjum (Kantschule), założonemu jesz-
cze w 1613 roku. 

Wiadomo również, że Kant odbywał niedługie przejażdżki do leśniczówki 
Moditten, położonej tuż koło Królewca oraz do siedziby arystokratycznego rodu 
Schrötterów w Wohnsdorf (ros. Kurortnoje), a także do Piławy (ros. Bałtyjsk). 

Ulica Wilhelmińska (dziś Wolności), 
przy której znajdowały się dom genera-
ła Lossowa i koszary

Rynek w Gołdapi na pocztówce ze 
schyłku XIX w.

Gołdap, Niedrzwica i Kleszczewo na 
mapie Schröttera 

Gimnazjum w Gołdapi. Jego patronem 
w 1929 r. został Immanuel Kant
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Poświęćmy jeszcze kilka zdań podróży Kanta do Braniewa na Warmii, na-
leżącego przed 1772 rokiem do Korony Polskiej. Otóż w XVIII wieku do duże-
go znaczenia w Braniewie doszedł ród Schornów, patrycjuszy nobilitowanych 
przez polskich królów. Byli wśród nich burmistrzowie, sędziowie i sekretarze 
miejscy, a  także rektor założonego w 1564 roku Kolegium Jezuickiego, Józef 
Schorn (A. Szorc, 1995). Schornowie dorobili się znacznego majątku na han-
dlu winem importowanym z Burgundii, Nadrenii, itd. W 1741 roku Heinrich 
Schorn połączył swoją firmę z przedsiębiorstwem Franza Östreicha, rodowite-
go Warmiaka, który następnego roku został sekretarzem rady miejskiej i rów-
nież otrzymał tytuł szlacheckiego patrycjusza. Był bardzo obrotny. Jego syn 
Johann uczęszczał do Kolegium Jezuickiego, a od 1767 roku studiował prawo 
na Albertynie, był także słuchaczem wykładów Kanta. Co więcej, został przez 
niego zauważony i  nawet zaproszony na dłuższą rozmowę do prywatnego 
mieszkania. Przypuszczalnie Kant dużo się wówczas dowiedział o aktualnej sy-
tuacji kulturalnej i gospodarczej Braniewa, m.in. o tym, że od 1762 roku mia-
sto prowadzi handel zamorski przy pomocy własnego jachtu „Biały Łabędź”. 
Niewątpliwie filozof podzielił się tymi wiadomościami ze swoim szkockim 
przyjacielem Robertem Motherby, który trudnił się zamorskim handlem. Pa-
miętajmy, że Kant ulokował swój kapitał w jego przedsiębiorstwie. Z tego też 
względu wraz z innym kupcem szkockim – Josephem Greenem – jeździli do 
portu w Piławie. Nic więc dziwnego, że w 1770 roku Kant i Motherby udali się 
do Braniewa, składając wizytę ówczesnemu burmistrzowi Michałowi Schorno-
wi (brat zmarłego w 1758 roku Heinricha) oraz oczywiście Östreichom – se-
niorowi i juniorowi (Siegfried Formaçon, 1987). Co prawda nie był to pierw-
szy pobyt Kanta w  tym mieście – przejeżdżał wszak tędy przed dwudziestu 
laty, zdążając do Jarnołtowa, ale tylko przejeżdżał. Teraz jednak złożył wizytę 
władzom miasta należącego do Korony Polskiej, a zatem można powiedzieć, 
że odwiedził Polskę. Fakt ten siłą rzeczy obala kolejny mit, jakoby nigdy nie 
wyjeżdżał poza Prusy Wschodnie. Czy jednak wizyta w Braniewie przyniosła 
jakieś konkretne korzyści handlowe Kantowi i jego szkockiemu przyjacielowi, 
trudno powiedzieć.

Johann Östreich, burmistrz Braniewa. 
Jako student Albertyny zaprosił Kanta 
do swego miasta. Filozof udał się tam 
w 1770 r., czyli gdy Braniewo należało 
jeszcze do Polski. Jego ojciec, burmistrz 
Braniewa, na polecenie biskupa Krasic-
kiego zorganizował w 1768 r. regularną 
pocztę na Warmii

Braniewski jacht „Biały Łabędź” był 
wodowany w 1762 r. Całkiem możliwe, 
że w 1770 r. oglądał go Kant, zainte-
resowany handlem morskim (ZGAE, 
Beiheft 7, 1987)

Od lewej: Braniewo, miedzioryt z 1830 r. 
oraz port nad Pasłęką (Passaria) w Bra-
niewie
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Z codziennego życia naukowego i prywatnego Kanta w Królewcu

Kant powrócił do Królewca w  1755 roku i  po obronie pracy doktorskiej 
O  ogniu (De ignis, 1755) został zatrudniony na uczelni. W  tym samym roku 
habilitował się na podstawie rozprawy Nowe oświetlenie pierwszych principiów 
metafizycznego poznania (Principiorum primorum cognitionis metaphisica nova 
dilucitudo), a ponieważ w katedrze filozofii nie było wolnego etatu, został pry-
watnym docentem. W czasie tego pierwszego okresu, zanim otrzymał nomina-
cję profesorską (co nastąpiło dopiero po piętnastu latach w 1770 roku), kilka-
krotnie powierzano mu odpowiedzialną funkcję kuratora uniwersytetu, w 1765 
roku został podbibliotekarzem w bibliotece zamkowej, zajmując miejsce nieja-
kiego Goralskiego (Góralskiego?), zaś od 1766 roku był także kustoszem gabine-
tu przyrodniczego. Przed otrzymaniem katedry żył bardzo skromnie. Nie chciał 
jednak przyjmować zbyt wysokich jego zdaniem honorariów za drukowane pra-
ce. Współcześni wspominają, że przez długie lata chodził w jednym, wyszarza-
łym surducie.

Wykładał filozofię, matematykę, antropologię i geografię fizyczną i od razu 
dał się poznać jako świetny dydaktyk. Nie interesował się natomiast poezją, ce-
nił jedynie niemieckojęzycznego poetę szwajcarskiego Albrechta von Hallera 
(1708–1777), może dlatego, że był on zwolennikiem Gottfrieda Wilhelma Le-
ibniza. Sława Kanta wzrastała z każdym rokiem. Na jego wykłady przychodzi-
li niemal wszyscy studenci, bez względu na kierunek studiów, ponadto ludzie 
„z miasta”, docierali także goście z zagranicy. Już wcześniej, w czasie wojny sied-
mioletniej jego słuchaczami bywali nawet oficerowie rosyjscy. 

Początkowo (od 1755 roku) Kant zamieszkał przy ulicy Rzeźniczej (Köttelstr.) 
u  profesora Johanna Kypke, w  pobliżu Rynku Węglowego (Kohlmarkt), czyli 
niedaleko Pregoły. Następne mieszkanie znalazł przy ulicy Magistra, biegnącej 

W czasie wojny siedmioletniej słucha-
czami wykładów Immanuela Kanta 

byli także oficerowie rosyjscy (grupa 
z prawej strony u dołu). Obraz Izoldy 

Soroczkiny i Wiktora Graczowa

Stary budynek uniwersytetu na tle 
katedry

Uniwersytet w Królewcu zwany Alber-
tyną pierwotnie mieścił się na wyspie 
Knipawa (niem. Kneiphof) nieopodal 
katedry. Nową Albertynę wybudowano 
w 1862 r. Powyżej zabudowania starego 
uniwersytetu na planie miasta Joachi-
ma Beringa z 1613 r. 
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równolegle do południowej odnogi Pregoły, od strony północnej. W XVII wieku 
mieszkał tu sławny, trójjęzyczny poeta Simon Dach (pisał po łacinie, po polsku 
i po niemiecku). Była to ulica uczonych. Przypuszczalnie jadał wówczas obiady 
w gospodzie Zornowa przy ulicy Junkierskiej (Junkerstr.), co skłaniało go do 
odbywania dalekich spacerów. U Zornowa grywał czasem w bilard i karty. Do-
chodzący od strony Pregoły nieustający zgiełk, szum, pokrzykiwania kupców 
i przewoźników skłoniły go do wynajęcia po 1768 roku mieszkania u wydaw-
cy i  księgarza Johanna Jakoba Kantera na Rynku Wolarskim (Ochsenmarkt), 
przemianowanym później na ulicę Lipową (Lindenstr.), w pobliżu Mostu Drew-
nianego (Holzbrücke), czyli znowu koło Pregoły. Można z  tego wnioskować, 
że Kant lubił mieć przed sobą otwartą przestrzeń. Być może ruch na rzece był 
w tym miejscu mniejszy. Kanter po pewnym czasie udostępnił mu wygodniej-
sze pomieszczenie w domu obok swojej księgarni u zbiegu ulicy Staromiejskiej 
Długiej (Altstädtische Langgasse) i Kowalskiej (Schmiedestr.). Tutaj mógł bez 
trudu zapoznawać się z katalogami wydawniczymi i wypożyczać potrzebne mu 
książki, które następnie bardzo szybko czytał i zwracał Kanterowi. Miał wspa-
niałą pamięć, toteż nigdy nie robił notatek z przestudiowanej lektury. Obiady 
jadał wówczas w gospodzie, znajdującej się w pobliżu jego mieszkania, chętnie 
w towarzystwie ludzi prostych. Do wyprowadzenia się z domu Kantera podob-
no zmusiło go ochrypłe pianie koguta dochodzące z sąsiedniej posesji. 

Ostatecznie w  1783 roku kupił na własność za 5500 talarów dwupiętrowy, 
ośmiopokojowy dom z ogrodem przy ulicy Księżnej (Prinzessinstr.), od zachod-
niej strony zamku. W przeprowadzeniu transakcji dopomógł mu burmistrz Kró-
lewca, Theodor Gottlieb von Hippel, ale zamieszkał tam dopiero cztery lata póź-
niej. Zgodnie z panującym wówczas wśród profesorów Albertyny zwyczajem na 
parterze nowo zakupionego domu Kant urządził dużą salę wykładową, w której 
wygłaszał wykłady. Gromadziło się na nich nieraz nawet trzystu słuchaczy.

Od lewej: dom Kanta  w latach 1783–
–1804 przy ul. Księżnej (Prizessinstr.); 
ul. Lindenstrasse (wcześniej Rynek 
Wolarski), przy której Kant zamieszkał 
w 1768 r.

Fragment planu Królewca z 1928 r., na 
którym wyraźnie zaznaczone są ul. Sta-
romiejska Długa (Altstädtische Lang-
gasse) i ul. Kowalska (Schmiedestr.). 
Dawna ul. Księżna (Prinzessinstr.) po 
przebudowie nosi widniejącą na planie 
nazwę ul. Kanta (Kantstr.)
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Johann Gottfried Hasse, jeden ze stałych bywalców jego obiadów, tak opisał 
ostatnie mieszkanie Kanta: 

Zbliżając się do siedziby Kanta wszystko zapowiadało, że jest to dom filozofa. Bu-
dynek miał wygląd nieco antyczny, znajdował się wprawdzie na ulicy przechodniej, 
ale plecami stykał się o tylne części wiekowego zamczyska, o jego wieże i więzienie 
z  licznymi sowami. Wiosną i  latem w zakątku tym panowała atmosfera całkiem 
romantyczna [...] Przekroczywszy próg domu, gość poddawał się nastrojowi ci-
szy. I gdyby nie zapachy dochodzące od drzwi kuchni, gdyby nie szczekający pies 
i miauczący kot będący ulubieńcem kucharki (z którym, jak zapewniał gospodarz, 
prowadziła długie rozmowy), można by myśleć, że dom ten nie jest zamieszkały. 
Wstępując schodami na górę spotykało się służącego zajętego nakrywaniem do 
stołu. Dalej szło się przez prosty, surowy, częściowo zadymiony przedpokój do po-
koju większego, salonu, ale urządzonego bez przepychu. Znajdowała się tu sofa, 
kilka krzeseł przykrytych płótnem, kredens z porcelaną i sekretarzyk ze srebrem 
i  niezbędną sumą pieniędzy. Obok pokojowego termometru, pod ścianami sta-
ło parę mebli. Postępując dalej przez skromne drzwi, wchodziło się do również 
skromnego Sanssouci [skojarzenie ze spotkaniami u Fryderyka II — J.J.], gdzie, po 
zapukaniu, było się zapraszanym wesołym „proszę”. Cały pokój oddychał prostotą 
i ciszą, tak odbijająca się od zgiełku miasta i świata. Dwa zwykłe stoły, podobnie 
skromne krzesła i kanapa stanowiły sprzęty, z których korzystał przy pracy Kant. 
Komoda również o prostym wyglądzie zajmowała środek długiego pokoju. Tutaj 
pracował mędrzec na drewnianym, półokrągłym krześle trójnożnym lub odwróco-
ny do drzwi tęsknie czekał na swych towarzyszy, gdyż dokuczał mu już głód. 

Kant był towarzyski, w  rozmowie żywy i  dowcipny. Niebieskie oczy zna-
mionowały dobroć i życzliwość; wobec kobiet był elegancki, a nawet szarmanc-
ki, prowadził z nimi interesujące rozmowy, cenił ich codzienną pracę domo-
wą. Nie ożenił się, bo nie chciał ograniczać swojej wolności. Siłaczem nie był 
– smukły, nieco pochylony, wzrostu niskiego (157 centymetrów). Był surowy 
dla siebie, bezwzględnie przestrzegał głoszonych zasad moralnych, żył tak, jak 
nauczał, np. nigdy nie kłamał; u spotykanych osób cenił szczególnie uczciwość 
i rozsądek. Po otrzymaniu katedry, kiedy jego finanse znacznie się poprawiły, 
ubierał się staranniej i zgodnie z panującą modą. Jako profesor wspomagał tak-
że finansowo szpital dla ubogich.

Przyjaźnił się z leśniczym Wobserem z Moditten pod Królewcem, do które-
go często jeździł latem na odpoczynek; z fabrykantem porcelany Paulem Hein-
richem Collinem utrzymywał kontakty przez całe życie. Chociaż wywodził się 
z rzemieślniczej rodziny, był chętnie widziany w najlepszych domach, by przy-
pomnieć wpływową rodzinę Keyserlingków, hrabiego Wilhelma von Brünnecka 
czy hrabiego Ernsta Ahasvera Heinricha von Lehndorffa i wielu innych. Sam 
również organizował spotkania, na które zapraszał nie tylko uczonych, profe-
sorów, ale i oficerów, kupców, urzędników. Obiad składał się z trzech dań, na-
stępnie kucharz podawał deser z winem. Przy stole rozprawiano o filozofii, ale 
również o ekonomii, sztuce, literaturze, o bardziej zajmujących wydarzeniach 

Dom Immanuela Kanta przy ul. Księż-
nej w latach 1783–1804. Widok od 
strony ogrodu

Leśniczówka w Moditten (akwarela 
Waldemara Grohnerta, 1965)
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dnia codziennego, o polityce. Tej ostatniej był tak ciekaw, że nie mógł się do-
czekać poczty z gazetami. 

Kant jadał ze smakiem, potrawy dobierał starannie, ponieważ dbał o zdro-
wie. Nie palił, ale zażywał tabakę, nie pił wódki, piwa i kawy, a tylko rozcieńczo-
ną herbatę, wodę oraz w niewielkich dawkach wino. Lubił owoce, obdarowywał 
nimi gości i  ich rodziny. Sam nie miał czasu na pracę w ogrodzie. Z dietą nie 
przesadzał, chociaż uważał, że człowiek rozumny winien wiedzieć, jak należy po-
stępować ze swoim ciałem. Dzień jego był ściśle uregulowany. Służący budził go 
o godzinie piątej. Przez dwie godziny przygotowywał się do wykładów, przy czym 
nigdy nie sporządzał notatek i wyciągów, ponieważ miał fenomenalną pamięć. 
Wykłady prowadził do godziny dziesiątej, a w okresie wcześniejszym także w po-
rze wczesnowieczornej. Do godziny pierwszej po południu czytał lub pisał własne 
traktaty filozoficzne. Po dwuipółgodzinnym obiedzie z przyjaciółmi, o godzinie 
trzeciej trzydzieści wychodził na spacer. Po dziś dzień krąży anegdota, że według 
jego spacerów mieszkańcy Królewca regulowali swoje zegarki. W rzeczywistości 
Kant, o ile rozmowy przy stole były bardzo interesujące, wychodził na przechadz-
kę z  mniejszym lub większym opóźnieniem. Raz tylko podobno zrezygnował 
z tego codziennego zwyczaju, a stało się to w 1762 roku, gdy otrzymał egzemplarz 
Emila Jeana Jacquesa Rousseau i tak zatopił się w lekturze, że zapomniał o bo-
żym świecie. Dodajmy, że jego pokój przyozdabiał tylko jeden portret, właśnie 
francuskiego myśliciela. Gdy innym razem, pewien zamożny przyjaciel spotka-
ny przypadkowo, zaproponował mu w czasie przechadzki przejażdżkę powozem 
i w efekcie Kant tego dnia wrócił do domu dopiero późnym wieczorem, bardzo 
niezadowolony, od tej pory zwykł odbywać swoje spacery samotnie. Stały się one 
znane nie tylko w Królewcu, ale i na całym świecie.

W  młodszym wieku, gdy jeszcze mieszkał u  Kantera przy ulicy Lipowej, 
chodził w  kierunku ulicy Knipawskiej aż do Zielonego Mostu, tu patrzył  

Obraz Emila Dörtlinga Uczta u Kanta 
(ok. 1900) ilustrujący słynne obiady 
w domu filozofa

Kant w swojej pracowni. Akwarela 
Heinricha Wolfa (1909)
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zamyślony na Pregołę, później kierował się aż do Grobli Filozofów (Philo-
sopfendamm) drogą pełną wierzb (dzisiaj okolice Dworca Głównego). Był to 
spacer daleki. W dniach niepewnej pogody postępował za nim służący z pa-
rasolem. W starszym wieku zmienił trasę przechadzek. Szedł ulicą Łąki Grze-
chotników (Klapperwiesestr.) aż do komory celnej przy Holenderskim Drzewie 
(Holländer Baum). Tu odpoczywał, oparty o mur naprzeciwko Placu Stocznio-
wego (Schiffsbauplatz), i  także patrzył na Pregołę. Czasem ktoś wystawił mu 
ławkę dla odpoczynku. Wróciwszy do domu, pracował, kładł się spać punktu-
alnie o godzinie dziesiątej. 

Mawiał, że chce pracować do końca życia, ale w ostatnich latach przestał 
widzieć na lewe oko. Z  powodu coraz słabszego zdrowia w  1797 roku osta-
tecznie wycofał się z  życia uniwersyteckiego. Tłum studentów przybył wów-
czas do domu, aby złożyć mu hołd i podziękować za blisko półwieczną pracę 
pedagogiczną i naukową. Rok później z powodu ogólnego osłabienia musiał 
zrezygnować ze spacerów, a w 1802 roku stracił pamięć. W ostatnich latach, gdy 
coraz bardziej niedomagał, opiekowała się nim i prowadziła mu gospodarstwo 
domowe jego siostra. Ostatnie słowa, jakie miał wypowiedzieć przed śmiercią, 
brzmiały: „Jest dobrze” (Es ist gut).

Zmarł 24 lutego 1804 roku. W całym mieście zapanowała żałoba. Powszech-
nie wiedziano, że jest sławnym człowiekiem i prawie każdy – chociażby z racji 
jego długich spacerów – znał go z widzenia. W uroczystym pochodzie pogrze-
bowym, przy biciu dzwonów szli przedstawiciele władz państwowych na cze-
le z gubernatorem Wilhelmem Magnusem von Brünneckiem, przedstawiciele 
władz miejskich, cały uniwersytet, cechy, różne stowarzyszenia i niezmierzony 
tłum królewiecczan. Nikt chyba nie cieszył się taką popularnością wśród miesz-
kańców grodu nad Pregołą, jak filozof Immanuel Kant. 

Kant, z wyjątkiem dziewięciu lat spędzonych w Judtschen i Jarnołtowie, całe 
swe życie związał z  Królewcem i  nigdy nie chciał go opuścić, chociaż otrzy-
mywał kuszące propozycje objęcia katedry w Halle, Erlangen, Jenie i Mitawie. 
Kochał swoją bliższą ojczyznę, czyli Królewiec, i nie chciał się z nim rozstawać. 
Gościom przyjeżdżającym do miasta polecał oglądać panoramę miasta z wieży 
zamkowej. Kiedyś tak je scharakteryzował: 

Duże miasto, centrum Królestwa [Pruskiego — J.J.], w którym znajdują się kolegia 
krajowe, które ma uniwersytet prowadzący do kultury i nauki, które ukierunko-
wane jest na handel zamorski, miasto, które dzięki rzekom płynącym z wnętrza 
kraju oraz z przygranicznych i odległych ziem sprzyja wymianie towarów, tym 
właśnie miastem jest Królewiec nad Pregołą; może ono służyć za właściwe miejsce 
do poszerzania wiedzy o ludziach i świecie i to bez konieczności podróżowania. 

Światową sławę przyniosły Kantowi trzy najważniejsze dzieła, tworzące 
system krytyczny: Krytyka czystego rozumu (Kritik der reinen Vernunft, 1781); 
Krytyka praktycznego rozumu (Kritik der praktischen Vernunft, 1788) i Krytyka 

Kant w czasie codziennego spaceru. 
Litografia Heinricha Wolffa z 1909 r.

Anons prasowy w gazecie królewieckiej 
donoszący o śmierci Immanuela Kanta



Immanuel Kant

Immanuel Kant w królewcu t

59

władzy sądzenia (Kritik der Urteilskraft, 1790). W rozprawie Religia w obrębie 
samego rozumu (Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft, 1793) 
zajął się m.in. problemem stosunku religii do moralności, a  w  dziele Projekt 
wiecznego pokoju (Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf, 1795) 
w  sposób tylko lekko zaszyfrowany potępił rozbiory Polski. Był członkiem 
dwudziestu towarzystw naukowych w całej Europie. Także Żydzi wybili na jego 
cześć medal, ponieważ pomagał im w wyjaśnianiu niektórych, bardziej zawi-
łych tekstów Talmudu. Tu trzeba dodać, że ze względu na różnice poglądów na 
sprawy religijne król pruski w 1795 roku zakazał mu prowadzenia wykładów 
z wyjątkiem logiki i metafizyki. 

Zmienne losy kultu Kanta w Królewcu

Kant pochowany został przy wschodniej ścianie katedry, w tzw. podziem-
nym grobowcu profesorskim, wybudowanym u schyłku XVI wieku. Kilka lat 
później miejsce to zostało zamknięte dla dalszych pochówków i  na wniosek 
Georga Johanna Scheffnera, pisarza i przyjaciela Kanta, przebudowane w halę 
przechodnią dla profesorów i  studentów. Ustawiono nad nim blok kamien-
ny z  napisem „Grób Immanuela Kanta” („Sepulchrum Immanuelis Kant”) 
i umieszczono postument z jego popiersiem, zaprojektowanym przez rzeźbia-
rza Johanna Gottfrieda Schadowa, a  wykonanym jeszcze w  1801 roku przez 
Karla Gottfrieda Hagemanna z karraryjskiego marmuru. Dach zbudowany zo-
stał z prostych cegieł. Całość Scheffner nazwał Stoa Kantiana, czyli Krużganek 
Kanta. Grób oddzielony był od przejścia jedynie drewnianym płotkiem. Jak się 
powszechnie przyjmuje, miało to nastąpić w 1810 roku. Jednak w 1814 roku 
niemiecki podróżnik Peter Rauschnick, który chciał złożyć hołd filozofowi, 
z trudem odnalazł jego grób, nie było tam bowiem żadnego postumentu, na-
pisu ani popiersia. Owszem, te ostatnie obejrzał, ale w budynku uniwersytetu. 
A  zatem Stoa Kantiana musiała zostać wybudowana po 1814 roku. Niestety, 
nikt o nią nie dbał i około 1825 roku znajdowała się w żałosnym stanie. W tej 
sytuacji senat uniwersytetu w 1820 roku przeniósł popiersie Kanta do Audito-
rium Maximum. Dopiero w latach siedemdziesiątych XIX wieku zaczęto dys-
kutować nad odnowieniem Stoa Kantiana i zbierać na ten cel pieniężne datki. 
Głównymi orędownikami restauracji pomnika byli profesor August Müller 
i doktor Karl Witt, nauczyciel gimnazjum, znany demokrata. Ekshumację pod 
kierunkiem profesora Johanna Wilhelma Heydecka przeprowadzono w 1880 
roku. Szczątki filozofa, po dokładnym przebadaniu i opisaniu, złożono w cyno-
wej skrzyni, którą umieszczono także w cynowej trumnie, a tę złożono w tym 
samym podziemiu. Ponieważ uniwersytet nie chciał zwrócić popiersia, przy 
grobowcu ustawiono jego dokładną replikę, sporządzoną przez berlińskiego 

Rycina Johanna Heydecka Ekshumacja 
zwłok Kanta (1881)

Stoa Kantiana z 1810 r. (?)
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rzeźbiarza Rudolfa Siemeringa. Na ścianie odnowionej Stoa Kantiana artysta 
Emil Neide skopiował freski Rafaela Szkoła Ateńska. Wybudowano też neogo-
tycką dwuszczytową kaplicę nagrobną. Całość oddano uroczyście do użytku  
9 czerwca 1881 roku, czyli w setną rocznicę wydania Krytyki czystego rozumu.

Niestety Stoa Kantiana i kaplica, niepoddawane konserwacji, znowu zaczęły 
popadać w ruinę, wskutek czego w 1899 roku Stoa Kantiana musiano zburzyć. 
Na początku XX wieku podjęto dyskusję nad sposobem uczczenia miejsca po-
chówku Kanta, lecz dopiero w 1924 roku, czyli w dwusetną rocznicę urodzin fi-
lozofa, wokół grobowca wzniesiono nową, imponującą halę (Säulenhalle), która 
dotrwała do dnia dzisiejszego. Jej twórcą był profesor Friedrich Lahrs.

Gorszego losu doświadczył ostatni dom Kanta. Bezpośrednio po śmierci fi-
lozofa urządzono w nim oberżę. Wprawdzie późniejszy właściciel, dentysta Karl 
Gustav Döbbelin, zawiesił na nim pamiątkową tablicę z napisem: „Tutaj mieszkał 

Hala wokół grobowca Kanta zbudowa-
na w 1924 r.

Odnowiona Stoa Kantiana. Widok 
zewnętrzy kaplicy i wystrój jej wnętrza 
(1890)

Popiersie Immanuela Kanta dłuta 
Friedricha Hagemanna (1773–1806), 
obecnie w zbiorach Friedrichswerder-
sche Kirche w Berlinie
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Immanuel Kant od 1783 do 12 lutego 1804”, ale nikt nie pomyślał o zabezpie-
czeniu budynku, ani tym bardziej o urządzeniu w nim muzeum. W 1893 roku, 
po wcześniejszej przebudowie ulicy Księżnej, dom Kanta rozebrano do funda-
mentów. Jak stwierdził z goryczą historyk Królewca, profesor Fritz Gause (1968), 
przemianowanie ulicy Księżnej na ulicę Kanta nie umniejsza barbarzyństwa 
władz miejskich. Równie niefrasobliwie roztrwoniona została spuścizna filozofa. 
Natomiast pamięć o nim miasto uczciło pięknym pomnikiem autorstwa Christia-
na Daniela Raucha. Elita intelektualna Królewca, na czele z profesorami Karlem 
Rosenkranzem i Augustem Hagenem, zainicjowała zbiórkę funduszy na pomnik 
i podjęła namiętne dyskusje nad miejscem jego ustawienia. Ostatecznie pomnik 
usytuowano w pobliżu ostatniego miejsca zamieszkania. Uroczystość odsłonięcia 
nastąpiła 16 października 1864 roku. W pięknym przemówieniu hołd mędrcowi 
złożył historyk Friedrich Wilhelm Schubert. Kiedy w 1885 roku wybudowano tu 
dość hałaśliwą ulicą Zamkową (Schloßstr.), uznano, że nie jest to miejsce godne 
Kanta, który kochał ciszę i spokój, przeto pomnik przeniesiono do Ogrodu Kró-
lewskiego (Königsgarten) przy Placu Defilad (Paradeplatz) i ustawiono przed uni-
wersytetem. Ponieważ główne miejsce zajmował tu od 1851 roku potężny pomnik 
króla Fryderyka Wilhelma III, Kant musiał zadowolić się miejscem nieco skrom-
niejszym, znajdującym się tuż przy ulicy. Po 1945 roku pomnik zaginął bez wieści.

Oczywiście uniwersytet cały czas pamiętał o  swoim profesorze. Zacytuj-
my dla przykładu wspomnienia jednego z  powstańczych oficerów polskich,  

Dom, w którym mieszkał Kant. 
Stan przed przebudową ul. Księżnej 
w 1893 r.

Współczesna replika rzeźby Kanta, 
zaginionej w 1945 r., wykonana przez 
Haralda Haacke’a

Pomnik Immanuela Kanta w Królewcu
autorstwa Christiana Daniela Raucha
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internowanego w  1831 roku, który na podstawie własnych obserwacji pisał 
o studentach Albertyny: 

dziwny to i niezwykły widok tych postaci wszędzie się znajdujących, z minami 
wyzywającymi, coś niby średniowieczne rycerstwo, niby bohatera z La Manchy 
przypominających, z zarozumiałością na czole, z Kantem pod pachą, z Kantem 
w każdym słowie, z Kantem w marzeniu i fantazji, tylko nie w czynie. 

Niedługo po śmierci filozofa zawiązało się Towarzystwo Przyjaciół Kanta 
(Gesellschaft der Freunde Kants), mające raczej charakter prywatny, którego 
działalność sprowadzała się w  zasadzie do wspominania go w  dzień śmierci 
i składania kwiatów na jego grobie. Po raz ostatni miało to miejsce 12 lutego 
1945 roku, a więc już wśród ruin. W 1904 roku powstało też Towarzystwo Kan-
ta (Kant-Gesellschaft) o charakterze naukowym, ale z siedzibą w Halle. Następ-
cy Kanta na katedrze, Karl Rosenkranz oraz Friedrich Wilhelm Schubert, wy-
dali w latach 1838–1840 dwanaście tomów dzieł filozofa, lecz nie w Królewcu, 
a w Lipsku. Uroczyście obchodzono stulecie jego śmierci. Uniwersytet zawiesił 
wówczas na murach zamku ufundowaną przez siebie tablicę z brązu z zamiesz-
czoną znaną sentencją filozofa: „Niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne 
we mnie”.

Spośród zachowanych podobizn Kanta należy wymienić wspomniany już 
rysunek Karoliny Amalii von Keyserlingk (1755–1758), portret namalowany 
przez Johanna Gottlieba Beckera w 1768 roku, a zamówiony przez Kantera, któ-
ry znajduje się obecnie w muzeum w Marbach w Niemczech, następnie Gottlie-
ba Doeblera z 1791 roku, wiszący do 1933 roku w Królewcu w loży „Pod Trupią 
Czaszką i Feniksem”, wreszcie miniaturę C. Vernera z około 1797 roku. Ponadto 
swoje obrazy poświęcili mu m.in.: Johann Heydeck Ekshumacja zwłok Kanta 
(Die Ausgrabung der Gebeine Kants, 1881); Emil Dörtling Uczta u Kanta (Kants-
tafelrunde, ok. 1900); Heinrich Wolff Kant w pracowni (Kant im Arbeitszimmer, 
1909) i Kant w czasie codziennego spaceru (Immanuel Kant bei seinem täglichen 
Spaziergang, 1909) oraz Lovis Corinth Barbarzyńcy (Barbaren, 1916). 

Królewiec, chociaż nie zawsze konsekwentnie, słusznie pamiętał o najwybit-
niejszym przedstawicielu swoich elit intelektualnych. Miasto to nieodmiennie 
kojarzone jest na świecie właśnie z Immanuelem Kantem*.

 

Tablica na murach królewieckiego 
zamku ufundowana przez Uniwersytet 
w 100-lecie śmierci Immanuela Kanta

Portret Immanuela Kanta wykonany 
przez Gottlieba Doeblera (1791)

*    Niniejszy tekst jest zmienioną wersją opracowania Janusza Jasińskiego pt. Immanuel Kant, 
opublikowanego w książce tegoż autora Historia Królewca. Szkice z XIII–XX stulecia, Książnica 
Polska, Olsztyn 1994, s. 125–136.
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R O Z D Z I A Ł  I I

POSTAWA GDAŃSKA WOBEC 
INSUREKCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ ORAZ 

KANTA WOBEC ROZBIORóW POLSKI 
(w świetle obserwacji i opinii jego uczniów)

      

Gdańszczanie w 1794 roku

W  bibliotece Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego 
w Olsztynie (OBN) przechowywany jest starodruk z 1795 roku zawierający opis 
pieszej wędrówki dwóch anonimowych podróżników z Królewca do Gdańska*. 
Owymi podróżnikami i autorami starodruku, którzy nazywali siebie „ludźmi 
Oświecenia”, byli dwaj królewieccy studenci teologii protestanckiej, związani 
z kręgiem przyjaciół Kanta, czego dowodzi fakt, że otrzymali od niego przed 
wymarszem z Królewca listy polecające. Pozostawali pod urokiem moralnych 
nauk królewieckiego filozofa, którego nazywali „szlachetnym” lub „nieśmier-
tlelnym Kantem”.

Celem ich podróży było zbadanie stanu świadomości religijnej mieszkańców 
Prus Wschodnich i Zachodnich oraz ich stosunku do aktualnych wydarzeń poli-
tycznych. Spotykali się więc z pastorami, z ich znajomymi, oberżystami, przygod-
nie poznanymi osobami, itd. Prowadzili z nimi rozmowy, a oprócz tego dzielili się 
obserwacjami i uwagami między sobą. Osoby poznawane w określonych miej-
scowościach oznaczali inicjałami, które w wypadku pastorów, udało się rozwią-
zać dzięki istniejącej prezbiteriologii Kościoła ewangelickiego Prus Wschodnich 
i Zachodnich. Na przykład kaznodzieją G. z Elbląga okazał się Jerzy Grübnau 
pracujący w tamtejszej parafii NMP od 1782 roku. Co prawda poczynione przez 
nich obserwacje dotyczące stanu religijności są bardzo interesujące i zasługują na 
osobne omówienie, nie są one jednak przedmiotem niniejszych rozważań.

Młodzieńcy wędrowali przez Brandenburg (ros. Uszakowo), Heiligenbeil 
(pol. Świętomiejsce, ros. Mamonowo), Braniewo, Frombork, Elbląg, skąd co-
fając się do Milejewa, podążyli do Kwidzyna i znowu skierowali się na północ 
do Malborka, by przez Lubieszewo dotrzeć do Gdańska. Przy okazji pobytu we 
Fromborku z uznaniem odnieśli się do Kopernika, „który swój czas spożytko-
wał na poszerzenie potrzebnej wiedzy”, powtarzając z pełnym przekonaniem 
legendę, jakoby astronom wybudował tam wodociąg. 

Zapomniany starodruk z 1794 r., 
w którym uczniowie Kanta prezentują 
jego stanowisko wobec II rozbioru 
Polski

*    Abentheuerliche Wanderungen durch die Preussischen Staaten in Bezung auf die neusten 
religiösen und politischen Vorfälle. Altona 1795, bey der Verlagsgesellschaft, s. 286.



Immanuel Kant64

Do Gdańska przybyli na przełomie czerwca i lipca 1794 roku, a więc w okresie 
trwającego powstania kościuszkowskiego, które także w krajach niemieckojęzycz-
nych odbiło się głośnym echem, w sumie przychylnym dla Polski. Przypomnij-
my, że entuzjastą Kościuszki był m.in. znany pisarz królewiecki Zacharias Werner 
(1768– 1823). Warto też przywołać dla przykładu choć dwa ówczesne druki z ob-
szernej literatury przedmiotu. W 1794 roku Henryk Zschokke, pisarz historyczny, 
opublikował anonimowo broszurkę pt. Friedrich Wilhelm besonders bei Warschau, 
wydaną rzekomo na Woli pod Warszawą, w której w uszczypliwy sposób skryty-
kował rolę króla Fryderyka Wilhelma II w insurekcji. Już motto broszury „Er kam, 
er sah, er floh”, czyli „Przybył, zobaczył, uciekł” (parodiujące słowa Juliusza Ceza-
ra) mówiło samo za siebie. Druga pozycja, obszerniejsza książka, wydana również 
anonimowo w Berlinie w 1797 roku pt. Der polnische Krieg im Jahre 1794, bardzo 
ostro osądziła sojusznika Prus, Rosję, zwłaszcza za rzeź Pragi. 

Gdańsk nasłuchiwał wiadomości z pola walki z wielkim napięciem, a  jego 
nowi władcy z niepokojem. W takiej to gorącej atmosferze w grodzie nad Moł-
tawą zjawili się studenci królewieccy, stając się od razu świadkami niejako sym-
bolicznego dla postawy gdańszczan zdarzenia. Mianowicie pewien uliczny kra-
marz sprzedawał mapy, miedzioryty, a wśród nich podobizny Kościuszki, czym 
zainteresował się młody oficer pruski. Kazał sobie podać wszystkie egzemplarze 
obrazu Kościuszki i zaczął je niszczyć, rugając sprzedawcę za to, że się ośmielił 

Chorągiew kosynierów
kościuszkowskich (1794)

Wędrówka uczniów Kanta z Królewca 
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publicznie szerzyć kult wodza rewolucji. Kramarz jednak nie przestraszył się. 
Przeciwnie, wszczął wielki alarm, wskutek czego natychmiast otoczył go tłum 
gdańszczan, przyjmujących wobec oficera nieprzyjazną postawę i krzyczących 
jeden przez drugiego, że nie jest godzien wiązać rzemyków u butów Kościuszki. 
Studenci skomentowali sytuację następująco: 

Dążenie polskiego narodu, aby odebrać ziemie zagarnięte przez Rosję i  Prusy, 
również wśród mieszkańców tego miasta, którzy naturalnym sposobem wzięli naj-
większy udział w niepokojach, obecnie spowodowało wielkie wrzenie” (Gährung). 

Pisząc o  „udziale w  niepokojach”, niewątpliwie mieli na myśli wydarzenia 
z 1793 roku, kiedy to ludność w spontaniczny sposób, zbrojnie usiłowała nie 
dopuścić Prusaków do miasta. Stwierdzali dalej, że gdańszczanie życzą sobie, 
aby rewolucja w Polsce zakończyła się zwycięstwem narodu polskiego i tylko 
nieduże stronnictwo propruskie, dla którego ważniejsze były osobiste korzyści 
pod nową władzą niż krzywdy wyrządzone ziemiom zabranym (w pierwszym 
i drugim rozbiorze) łącznie z Gdańskiem, liczyło na klęskę Polaków. Obydwie 
partie skakały sobie do oczu i niejednokrotnie dochodziło do rękoczynów.

Studenci poznali w Gdańsku Johanna Wilhelma Lindego, kaznodzieję nie-
miecko-polskiego w kościele Ducha Świętego, który zwierzył im się z wielkiego 
kłopotu, ponieważ otrzymał polecenie odprawienia dziękczynnego nabożeń-
stwa (Dankfest) z okazji odniesionego przez Prusy zwycięstwa pod Szczekoci-
nami (6 VI 1794). Miał z tej okazji wygłosić stosowne kazanie. A przecież, jak 
zapewniał podróżnych: „wszyscy moi parafianie są przekonani o  nieprawości 
tej wojny (Unrechtsmässigkeit des jetzigen Kriegs), podobnie jak ja”. I  ciągnął 
dalej: „Jeśli urządzę dziękczynne nabożeństwo, to stracę zaufanie swoich wier-
nych”. Ostatecznie wygłosił ogólne kazanie na temat wojny jako takiej, jej przera-
żających skutków, kiedy ludzie narażeni są na najgorsze rabunki i okrucieństwa. 
Mówił dalej, że wojna zamienia kwitnący kraj w pustynię, i zapytywał retorycz-
nie, czy dzięki zwycięskiej wojnie zdobywca długo utrzyma się w roli zwycięzcy.  

Panorama Gdańska z przełomu XVIII 
i XIX w.

Widok Motławy od Targu Rybiego 
w kierunku południowym Gdańska. 
Fragment miedziorytu z 1780 r.

Brama, żuraw przy Długim Pobrze-
żu w Gdańsku, fragment obrazu 
F. E. Meyerheima, 1850
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Kazanie zakończył słowami: „Wszak pieśń zwycięstwa może się obrócić w pieśń 
klęski”. W tak odważny sposób wyraził nadzieję, że Prusy będą cieszyć się tylko 
chwilowym sukcesem pod Szczekocinami. Gdy inny pastor, głoszący odmienny 
pogląd, stwierdził, że gdyby Polacy odnieśli zwycięstwo, byłoby ono dla króla 
pruskiego wielkim nieszczęściem, kazanie to zostało wysłuchane z  dużą dez-
aprobatą, zaś księdza próbowano usprawiedliwić przed studentami zbytnim jego 
politycznym zaangażowaniem. Według oceny studentów: 

Gdańszczanie z powodu zwycięstwa Prusaków nad Polakami [pod Szczekocinami] 
byli bardzo zawiedzeni, a ich nadzieje na wyzwolenie spod władzy Prusaków uległy 
zachwianiu!

Krytyczny stosunek Kanta do zaborców polski

Obserwacja insurekcji dała studentom sposobną okazję do przeprowadzenia 
szerszej dyskusji na jej temat, jak również na temat rozbiorów Polski. Najpierw 
rozmowa dotyczyła Kościuszki. Stwierdzono, że był wodzem obdarzonym wiel-
kimi talentami wojennymi, a naczelne dowództwo nad powstańczą armią ob-
jął z miłości do ojczyzny. Jeśliby ktoś chciał nim gardzić, to jak należałoby się 
odnosić do pruskich generałów, którzy biją się za króla, a nie za ojczyznę? Na 
uwagę oponenta, że mieszkańcom świeżo zajętych terytoriów polskich będzie 
się żyło lepiej pod władzą pruską, niż gdyby się mieli dostać ponownie pod rzą-
dy polskie, odpowiedzieli, że naród polski udowodnił uchwaloną konstytucją 
majową, że dąży skutecznie do naprawy swojego ustroju i  że znajduje się na 
drodze rzeczywistego postępu. „A jeśli Polacy byli z tego ustroju zadowoleni, 
jest rzeczą niesłuszną narzucać im siłą lepszy”.

W  ostatnim zdaniu odnajdujemy oczywiste odbicie idei Kanta zawartych 
w pracy Projekt wiecznego pokoju (Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer En-
twurf), w której pisał: 

żadnemu państwu nie można przemocą mieszać się do konstytucji innego pań-
stwa […]. Dopóki jednak wewnętrzny spór nie jest jeszcze rozstrzygnięty, byłoby 
takie mieszanie się mocarstw zagranicznych do spraw niezależnego państwa zma-
gającego się jedynie ze swą wewnętrzną chorobą narodu, skandalem czyniącym 
niepewną autonomię wszystkich innych państw (tłum. H. Serejski, 1970).

Na temat stosunku Kanta do rozbiorów wypowiedział się w 1923 roku jeden 
z  najwybitniejszych historyków ubiegłego stulecia Marceli Handelsman: „Pro-
jekt wiecznego pokoju […] musiał zarazem uchodzić za najostrzejsze potępienie 
rozbiorów Polski i gwałtów na niej popełnionych”.  Chodziło o opinię światową, 
wszak wyrok wydał największy ówczesny autorytet moralny. Jak wiadomo, Kant 
formułował te oceny, mając na myśli właśnie konkretną sytuację zaistniałą w Rze-
czypospolitej, a więc Konstytucję 3 maja, Targowicę oraz interwencję mocarstw 

Kościół Ducha Świętego w Gdańsku. 
Uczniowie Kanta przeprowadzili roz-
mowę z Johannem Wilhelmem Linde, 
kaznodzieją niemiecko-polskim tego 
kościoła, bratem Samuela Bogumi-
ła, autora słynnego Słownika języka 
polskiego

Tadeusz Kościuszko, Najwyższy Naczel-
nik Siły Zbrojnej Narodowej w insurek-
cji 1794 r., portret pędzla Kazimierza 
Wojniakowskiego sprzed 1812 r.
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zaborczych w Polsce, zakończoną drugim rozbiorem. Wprawdzie książka Kanta 
została opublikowana w 1795 roku, to jednak obaj uczniowie musieli się zapoznać 
z jej najważniejszymi założeniami wcześniej, może na wykładach lub podczas bez-
pośrednich rozmów z filozofem. W każdym razie w dyskusjach gdańskich w 1794 
roku posługiwali się argumentacją swego mistrza, wprost się do niego odwoływali 
i stale poruszali problem rozbiorów. Położenie Polski można by określić jako sy-
tuację, w której silniejszy sąsiad mówi do słabszego: „ja wiem lepiej, jak urządzić 
twój dom, dlatego ci go zabiorę i  będę w nim mieszkać”. Bezprawie pozostaje jed-
nak bezprawiem bez względu na to, czy dopuszcza się go żebrak czy król. Ani zwy-
kły człowiek nie ma prawa zabierać obcą własność, ani władca za pomocą swoich 
żołnierzy wyrywać dla siebie z drugiego państwa całe prowincje. Zwolennik Fry-
deryka Wilhelma II argumentował, że przecież król pruski miał prawo zająć część 
Polski, gdyż w Polsce zaczęły szerzyć się zgubne teorie, które mogłyby przenikać 
do Prus i pobudzać poddanych do buntów. W odpowiedzi usłyszał, że dla króla 
pruskiego był to tylko pretekst do zagarnięcia cudzej własności. Zresztą podno-
szony argument jest pozbawiony sensu, ponieważ teorie polityczne łatwiej jest sze-
rzyć, gdy nie ma granic. Rozumując w ten sposób, Rosja winna napaść na Prusy, 
ponieważ w Prusach istnieje ustrój, który może się Rosji nie podobać.

Następnie studenci odwołali się do broszury zatytułowanej Untersuchung 
über die Rechtsmässigkeit der Theilung Polen (Berlin 1795). Z pozycją tą mu-
sieli się zapoznać w Hamburgu już po upadku insurekcji, kiedy nikt nie miał 
wątpliwości, że dojdzie do trzeciego rozbioru. Oczywiście pojęcie Rechtsmäs-
sigkei, czyli słuszność, zgodność z  prawem, zostało tu zastosowane w  sensie 
ironicznym, z tego też powodu król pruski usiłował wstrzymać kolportaż bro-
szury. Streszczając zawarte w niej poglądy, studenci stwierdzali, że w polityce 
nie wolno się posługiwać sofizmatami, gdyż można nimi usprawiedliwić każde 
zło. Tak czyniło papiestwo, prześladując kacerzy i usprawiedliwiając swe czyny 
przez odwoływanie się do nadrzędnych, świętych celów. Istnieje ogólne prawo 
moralne, które nie pozwala zabierać cudzej własności. Zasada ta odnosi się tak 
do życia prywatnego, jak i do publicznego. Przeto, ujmując rzecz z perspekty-
wy prawa moralnego, rozbiory Polski stanowią naruszenie cudzej własności. 
Postępków tych nie sposób obronić przed żadnym obiektywnym trybunałem. 
Nikt – ani prości ludzie, ani władcy – nie stoją ponad prawem bożym. Bóg ich 
nie usprawiedliwi, ponieważ w swoich czynach kierują się fałszywym sumie-
niem. Od wyroku bożego nie ma odwołania. Również w ludzkiej ocenie grabież 
pozostaje grabieżą, a oszustwo oszustwem.

Nie oznacza to, że Kant nie odnosił się krytycznie do Polaków i Polski przed 
Kostytucją 3 maja. Jego zdaniem Polaków wyróżnia żywiołowość, brak poczucia 
humoru, nadmierny zbytek, zbyteczne naśladownictwo Francuzów, ale też wyso-
ki poziom piśmiennictwa oraz – wbrew niemieckiemu stereotypowi o „polnische 
Wirtschaft” – dobry poziom gospodarki (W. Pniewski, 1933; D. Bogdan, 2005). 

Artur Schopenhauer (1788–1860), 
słynny filozof, urodził się w Gdańsku. 
Jego ojciec Heinrich, zamożny gdański 
kupiec i bankier, na znak protestu prze-
ciwko okupacji miasta przez Prusaków 
w 1793 r. przeniósł się do Hamburga

Ziemie polskie zabrane przez Prusy 
w wyniku rozbiorów Polski w latach: 
1772 (      ), 1793 (      ) i 1795 (      ). 
Także Rosja uczestniczyła w trzech roz-
biorach, na mapce poniżej widać zasięg 
granic zaboru w 1795 r. (      ). Austria 
brała udział dwóch w zaborach: 
w 1772 r. (      ) i 1795 r. (      )
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Pięknie też się wypowiadał o polskich kobietach, które „... spośród wszystkich 
innych narodów wyróżniają się szerszym rozsądkiem, największą mądrością 
państwową, obyciem i  największą stanowczością” (za T. Mazowieckim, 1995). 
Całkiem prawdopodobne, że Kant miał sposobność poznać polskie damy w salo-
nie Keyserligków. Otóż Christian Heinrich Keyserlingk, zanim ożenił się w 1763 
roku z Karoliną Amalią, wdową po Gebhardzie Johannie Keyserlingku, swoim 
stryju, odbył już spory staż w  europejskiej służbie publicznej. Między innymi 
był polskim i saskim szambelanem (Kammerjunker), radcą sprawiedliwości na 
drezdeńskim dworze Wettynów, a w 1762 roku został w rosyjskiej ambasadzie 
w Warszawie attache’ wraz z nominacją na generała porucznika. Co interesujące, 
funkcję ambasadora pełnił wtedy jego ojciec Hermann Keyserlingk. W ten spo-
sób również Keyserlingk junior znalazł się w centrum polskiego życia polityczno-
-arystokratycznego. Nic przeto dziwnego, że gdy w 1763 roku przeszedł na służ-
bę Prusaków i przeprowadził się do Królewca, zaczęli go tam odwiedzać Polacy. 
Jak pisze Christian Krolmann, historyk królewiecki, dom Keyserlingków chętnie 
gościł podróżujących cudzoziemców. Zaś Polacy, tak z Warszawy, jak i z Wilna, 
często jeździli do grodu nad Pregołą. 

W  swych rozważaniach studenci odwoływali się także do rozprawy Kan-
ta Religia w obrębie samego rozumu i mocno podkreślali, że w razie sprzecz-
ności pomiędzy arbitralnym prawem ludzkim a  bożym pierszeństwo winno 
mieć prawo boże. Rozbiór Polski należy traktować jako „czyn niezgodny z pra-
wem” (eine rechts- und gesetzwidrige Handlung), chociaż dla dokonujących 
go mocarstw może się okazać korzystny. Potępienie rozbiorów Polski wypływa 
ze zdrowego rozsądku, z ogólnie przyjętej w ludzkości moralnej maksymy, że 
wbrew prawu nie można zabierać cudzej własności.

Portrety hrabiego Christiana Heinricha 
v. Keyserlingka i jego żony Karoliny 
Amalii (autor nieznany)
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Studenci przytaczali jeszcze dalsze argumenty skierowane przeciwko polityce 
Rosji i Prus. Ich zdaniem rozbiory Polski stanowią szkodliwy wzór dla poddanych 
mieszkających w państwach zaborczych. Mieszkańcy ci widzą, że ich władcy, któ-
rzy z natury rzeczy winni być stróżami prawa moralnego, w praktyce nie tylko go 
nie respektują, a wręcz odwrotnie, wyżej cenią swoje niemoralne interesy, a idąc 
za ich przykładem, będą także postępować niemoralnie. Gdy bogowie tej ziemi 
hołdują niegodnym pryncypiom i  publicznie je sankcjonują, odwołując się do 
fałszywych sofizmatów, wówczas wyrządzają swojemu narodowi niewyobrażalne 
szkody. Przykładem takiego postępowania są Katarzyna II i Fryderyk Wilhelm 
II, którzy udowodnili, że kierują się wyłącznie swoimi karygodnymi interesami. 
W dodatku narażają na utratę życia swoich poddanych. Pochlebcy z bliskiego oto-
czenia chwalą oczywiście władców, ale za plecami również krytykują ich politykę.

Możliwość nieposłuszeństwa swojemu królowi wywołała u kolejnego gdań-
skiego rozmówcy zasadniczy sprzeciw, na który studenci znów odpowiedzieli 
zdecydowanie, oświadczając, że „prawa wydane przez panujących winniśmy 
tylko wtedy przestrzegać, gdy są zgodne z prawem moralnym” (Die Gesetze der 
Regenten sind wir aber nur dann zu befolgen verbunden, wenn sie den Sittenge-
setze nicht widersprechen). Było to ponownie nawiązanie do nauk Kanta. W dal-
szym ciągu tłumaczyli studenci, iż żołnierze nie powinni uczestniczyć w niespra-
wiedliwych wojnach, chociażby mieli ponieść z  tego tytułu surowe kary. Może 
uczciwe sądy uniewinnią ich od zarzutu nieposłuszeństwa, a jeśli tak się nie sta-
nie, i tak obowiązkiem ich jest poddanie się wyższym nakazom moralnym, a nie 
amoralnym rozkazom króla. Gdyby obie armie, pruska i rosyjska, nie wykonały 
rozkazów swoich władców – tu uczniowie królewieckiego filozofa zapędzili się 
w utopijne marzycielstwo – nie doszłoby do rozbioru Polski.

W zakończeniu dorzućmy jeszcze uwagę współczesnego filozofa Władysła-
wa Stróżewskiego (1995), że traktat o pokoju: 

pozostaje w cieniu nie tylko wielkich kantowskich Krytyk, ale i innych pism, które 
się po nim ukazały. Niewiele miejsca poświęcają mu zarówno monografie Kanta, 
jak i obszerne podręczniki filozofii. A przecież dzieło to zasługuje na wnikliwą, 
nie tylko jubileuszem wywołaną uwagę.

Po opuszczeniu Gdańska podróżnicy udali się pocztą na Pomorze Zachod-
nie, a następnie do Hamburga, by następnego roku w pobliskiej Altonie wydać 
wyżej omówione wspomnienia i rozważania.

Wydaje się, że powyższa pozycja zasługuje na polski przekład, stanowi bo-
wiem ważny przyczynek do recepcji myśli kantowskiej*.

Fryderyk Wilhelm II, król pruski, na-
stępca Fryderyka Wielkiego, panował 
w latach 1786–1797. Brał udzial w II 
i III rozbiorze Polski

Katarzyna II, cesarzowa Rosji. 
Panowała w latach 1762–1796. 
Uczestniczyła w trzech rozbiorach 
Polski

*    Jest to nieco skrócony tekst artykułu Janusza Jasińskiego Uczniowie Kanta o nastrojach 
Gdańska w 1794 roku, w: Gdańsk – Polska – Europa. Praca zbiorowa pod red. Z. Kropidłow-
skiego ofiarowana profesorowi habilitowanemu Władysławowi Zajewskiemu w siedemdzie-
siątą rocznicę urodzin. Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne. Fundacja Promocji 
i Rozwoju Ekspert. Kolekcja „Universitas Gedanensis”, t. 2, Gdańsk 2001, s. 113–119
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R O Z D Z I A Ł  I I I

POLACY WOBEC KANTA 

Recepcja myśli kantowskiej w nauce polskiej na przełomie 
XVIII i XIX wieku

Gdy Wojciech Kętrzyński, będąc uczniem rastemborskiego gimnazjum, za-
deklarował w 1857 roku, że jest Polakiem, niektórzy jego niemieccy przyjaciele 
wyrażali zdziwienie, że utożsamia się z narodem, który nie posiada kultury, któ-
ry nawet nie może poszczycić się przekładami Kanta. Była to jednak nieprawda, 
kolejny argument, którym chciano usprawiedliwić zabór części Polski i ówcze-
sną politykę germanizacyjną. Wykażmy zatem pokrótce niesłuszność powyższe-
go zarzutu.

Pierwsza polska wzmianka o „nieśmiertelnym filozofie Północy” pochodzi 
od warszawskiego lekarza Augusta Ferdynanda Wolffa z 1790 roku, który pisał 
o nim w liście do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W czasie insurekcji 
kościuszkowskiej Rada Najwyższa Narodowa wydała w październiku 1794 roku 
odezwę do mieszkańców Prus Wschodnich i Zachodnich, apelując aby wyzwo-
lili się spod jarzma króla pruskiego. Odwoływała się przy tym do zasad głoszo-
nych przez Kanta: 

Wszyscy się zgadzają, że trzeba ludziom nadać wolność, lecz panujący utrzymu-
ją, że ich do niej wprzódy usposobić potrzeba. Ja się pytam, m ó w i  g ł ę b o -
k i  K a n t  [podkr. J.J.], jak do tej wolności sposobić trzeba, czy przez niewolę, 
czy przez wolność? Jeżeli przez niewolę, zostając w niej przez tyle wieków, już aż 
nadto ludzie do wolności usposobieni być musza. Jeżeli przez wolność, więc ją 
natychmiast dać należy (S. Askenazy, W. Dzwonkowski , 1918). 

Już w 1797 roku warszawski pijar Szymon Bielski, prefekt zakonnej drukar-
ni, jako pierwszy Polak przełożył z języka francuskiego książkę Kanta, którą był 
traktat o pokoju (Projekt wieczystego pokoju. Rozprawa filozoficzna). Znamien-
ne, iż powyższe pierwsze polskie tłumaczenie odnosiło się w poważnym zakresie 
do aktualnych, zarazem bolesnych spraw polskich. Toruński profesor, Mirosław 
Żelazny, od lat zajmujący się Kantem, w następujący sposób zinterpretował za-
gadkę występujących na stronie tytułowej książki miejsc wydania – Królewca 
i Warszawy – oraz dat jego wydania 1796 i 1797: 

Sens podwójnego datowania jest zupełnie oczywisty: nie oznacza ono bynajmniej, 
iż proces przekładu lub wydania częściowo dokonał się w Warszawie, a czasowo 
w Królewcu. Strona tytułowa rozprawki jest po prostu tłumaczeniem pierwszej 
strony francuskiego przekładu, z którego korzystał polski tłumacz, i który rzeczy-
wiście ukazał się w 1796 roku w Królewcu w wydawnictwie Nicoloviusa. Tak na-
leży rozumieć datę „Drukowana w Królewcu R. 1796”. Data druga: „w Warszawie 
1797” odnosi się już bezpośrednio do wydania polskiego.

Warszawski pijar Szymon Bielski prze-
tłumaczył w 1797 r. z języka francu-
skiego traktat o pokoju Kanta, wydany 
dwa lata wcześniej w Królewcu. Jest 
to w ogóle pierwszy polski przekład 
Kanta (Projekt wieczystego pokoju. Red. 
naukowa J. Garewicz, B. Markiewicz, 
Warszawa 1995)



Immanuel Kant

Immanuel Kant w królewcu t

71

Jeszcze za życia filozofa Józef Władysław Bychowiec, student królewieckiego 
uniwersytetu, immatrykulowany w 1799 roku, zdążył tegoż samego roku ogło-
sić w języku polskim inne dzieło Kanta zatytułowane Wyobrażenie do historii 
powszechnej we względzie kosmopolitycznym. Blisko pół wieku później tenże By-
chowiec przetłumaczył drugie dzieło Kanta, pt. Rozprawa filozoficzna w mocy 
umysłu (1843). W 1995 roku Żelazny argumentował, że Bychowiec nie przeło-
żył traktatu o pokoju, z czym nie do końca się zgadza Tomasz Kuś. W 1802 roku 
ukazał się w krakowskim „Kalendarzyku Kieszonkowym” anonimowy artykuł 
streszczający filozofię „przesławnego Kanta”. Także w 1802 roku profesor Uni-
wersytetu Jagiellońskiego Feliks Jaroński napisał o nim dwa artykuły, a dziesięć 
lat później przetłumaczył inne jego dzieło zatytułowane Filozofia praktyczna 
i metafizyczna, czyli moralna czysta.

U  schyłku życia Kanta i  tuż po jego śmierci, w  Królewcu ukazało się na 
jego temat wiele, przeważnie drobnych publikacji. Wspomnienie o nim, zaty-
tułowane Wypowiedzi Kanta godne uwagi (Merkwürdige Äußerungen Kants), 
wydał w 1804 roku jego przyjaciel Johann Gottfried Hasse (1755–1806), pro-
fesor teologii, języków wschodnich, uczestnik słynnych obiadów filozofa. Co 
więcej, Hasse wydrukował listę subskrybentów, na której widnieją nazwiska 
stu czterdziestu osób, a wśród nich dwunastu polskich szlachciców, m.in. dok-
tor teologii v. Augustowski z Wilna, także v. Onacewicz. Poza tym w wykazie 
subskrybentów znajduje się wiele polskich nazwisk nieszlacheckich.

Kant stał się w Polsce na tyle znany, że obok fascynacji głoszonymi przez 
niego ideami pojawił się też nurt sceptyczny względem jego filozofii. Wymień-
my choćby Sanisława Staszica, Hugo Kołłątaja (bronił go Henryk Hinz, 1976), 

Ignacy Żegota Onacewicz (1780 lub 
1781–1845), studiował na Uniwersytecie 
Królewieckim, pozostawał pod urokiem 
Kanta, chociaż nie mógł już być jego 
słuchaczem. Został tam lektorem języka 
polskiego i rosyjskiego, następnie praco-
wał w gimnazjum białostockim, wreszcie 
został wykładowcą na Uniwersytecie Wi-
leńskim. Przyjaźnił się z Lelewelem. Pisał 
o zakonie krzyżackim i o Polsce w XVI w.

Subskrypcja na wspomnieniową publi-
kację profesora J. G. Hassego z 1804 r.  
Odnaleźć na niej można wiele polskich 
nazwisk (Biblioteka OBN w Olsztynie)
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Józefa Hoene-Wrońskiego, a szczególnie Jana Śniadeckiego, o którym Karol Li-
bet pisał, że jest on „arcykapłanem Polski i Litwy”. Zrozumiałe, że są to zaledwie 
przykładowe nazwiska. Problem akceptacji i krytyki poglądów nadpregolskiego 
filozofa w pierwszej połowie XIX wieku został już na tyle przebadany, iż można 
śmiało odrzucić pretensje Niemców o polskiej ignorancji w tym zakresie, uzna-
jąc je za chybiony argument w próbie uzasadnienia potrzeby asymilacji Pola-
ków z niemiecką kulturą. Natomiast naukowe dociekania na ten temat wciąż 
trwają (T. Kupś, 2014).

Przypomnijmy jeszcze uczonego Polaka, Mazura, Krzysztofa Celestyna 
Mrongowiusza (1764–1855), który był nie tylko słuchaczem wykładów Kan-
ta, ale podobnie jak ojciec, Bartłomiej, wielbicielem jego nauk. W pięćdziesiątą 
rocznicę śmierci mistrza (w 1854 roku) wydał w Gdańsku własnym nakładem 
jego dzieło Rozprawa filozoficzna o religii i moralności w drukarni Szrota. Wspo-
minał o  niej w  1933 roku Władysław Pniewski, a  nieco dokładniej opisał je 
Wiesław Bieńkowski w biografii poświęconej Mrongowiuszowi (Olsztyn 1983). 
Miało to być jedynie polskie wydanie tego dzieła. Tymczasem, z  inicjatywy 
profesorów Wernera Starka (Marburg) i Mirosława Żelaznego (Toruń), młody 
wówczas toruński naukowiec Tomasz Kupś zajął się problemem Mrongowiu-
szowego wydania dzieła Kanta. Wbrew dotychczasowej literaturze udowodnił, 
że wydanie Mrongowiusza nie ma nic wspólnego z rozprawą Kanta Untersu-
chung über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie und der 
Moral z 1762 roku. Wyniki swoich badań przedstawił w 2006 roku w wydaw-
nictwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Okazuje się, że oprócz polskiego 
wydania tegoż roku, również w Gdańsku Mrongowiusz opublikował to samo 
dzieło po niemiecku. Scalił w jednym tomie swoje zapiski z wykładów zatytu-
łowane Moral Mrongovius uzupełnione zapiskami kolegów wraz z treścią wy-
kładów Kanta pt. Vorlesungen über philosophische Religions, ale opublikowane 
dopiero w 1817 roku, czyli po śmierci filozofa. Mrongowiusz we wstępie nie wy-
mienił Vorlesungen…, czyli publikowanych wykładów Kanta, przypuszczalnie 

Druki królewieckie z pierwszych lat 
XIX w. omawiające pokrótce naukowe 
osiągnięcia Kanta, a szerzej jego życie 
codzienne (Biblioteka OBN w Olsztynie)

Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, ka-
znodzieja polsko-ewangelicki w Gdań-
sku, leksykograf polsko-niemiecki, autor 
gramatyk polskich, kościelnej postylli, 
wydawca kancjonału i wielu druków na-
ukowych. W opinii publicznej zasłynął 
przede wszystkim jako obrońca języka 
polskiego na Mazurach i Kaszubach, 
natomiast mniej się pamięta, że był 
tłumaczem i wydawcą wykładów Kanta 
(1854). W 1852 r. otrzymał honorowy 
medal od paryskiego Towarzystwa 
Historycznego wraz z gratulacjami 
podpisanymi przez Mickiewicza
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z tego powodu, że zajmowały zaledwie dwadzieścia stron druku, podczas gdy 
całość dzieła liczyła dwieście dwadzieścia trzy strony. O wykorzystaniu notatek 
tak pisze w przedmowie do książki: 

Jego [Kanta] wykłady bywały przez niektórych słuchaczy z posłuchu spisywane. 
Z takich skoropisów utworzyło się niniejsze dziełko, które ja teraz spolszczone sza-
nownej publiczności jako d r o g i  s k a r b  [podkr. – J. J.] ofiarowuję. 

Mrongowiusz cieszył się, że na zamówienie Warszawy mógł wysłać czterysta eg-
zemplarzy swego dzieła! Sądzę, że wynikało to z dwóch powodów. Po pierwsze – 
o czym już wspomniałem – w 1854 roku przypadła pięćdziesiąta rocznica śmier-
ci filozofa, po drugie postać tłumacza była powszechnie znana polskim elitom, 
zwłaszcza po 1842 roku, kiedy to publicznie zaprotestował przeciwko germani-
zacji Mazurów i Kaszubów. Mrongowiusz stale pamiętał o królewieckim pro-
fesorze, nawet w swoich leksykonach odwoływał się do jego dzieł. Na przykład 
pisał: „wyższa polityka, wydoskonalenie człowieka i projekt wiecznego pokoju 
zajmowały często myśli i  pióro Kanta” (1835). Pamiętając, że problem owego 
kantowskiego „wiecznego pokoju” był w Prusach politycznie niepoprawny, jego 
przypominanie przez mazurskiego uczonego nabiera dodatkowej wymowy.

współczesna pamięć o Kancie w regionie warmińsko-mazurskim

Po zakończeniu w 1945 roku wojny w Olsztynie kładziono nacisk na bada-
nie czołowych postaci warmińskich i  mazurskich związanych narodowo lub 
państwowo z Polską. Trzeba też pamiętać, że naukowy ośrodek w Olsztynie był 
organizowany od zera, naukowcy z Wilna podążyli do Torunia, także do Gdań-
ska. Nie oznacza to, że zajmowaliśmy się wyłącznie Polakami, pamiętaliśmy 
o niemieckim filozofie urodzonym w Morągu Johannie Gottfriedzie Herderze, 
o morąskim poecie Johannie Gottliebie Willamowie, o niemieckim nobliście 
spod Iławy Emilu Behringu, o żydowskim architekcie z Olsztyna Erichu Men-
delssohnie, o  litewskim pisarzu Kristijonasie Donelaitisie i  innych. Olsztyń-
ski kwartalnik „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” zaczął się ukazywać po 
polskim Październiku (1957) i już od następnego roku regularnie zamieszczał 
krótkie wzmianki o Kancie w recenzjach prac niemieckich autorów. Natomiast 
pierwszym naukowcem olsztyńskim, który zainteresował się Kantem, był hi-
storyk medycyny doktor Andrzej Skrobacki. W 1966 roku napisał rzetelną roz-
prawę o kontaktach filozofa ze światem medycznym (Archiwum Historii Me-
dycyny, t. 25). Biogram Kanta do planowanej przez Wydawnictwo „Pojezierze” 
w  latach osiemdziesiątych Encyklopedii Warmii i  Mazur przygotował rektor 
ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, historyk filozofii docent Jan Sikora. 
Niestety, wraz z upadkiem wydawnictwa sprawa Encyklopedii Warmii i Mazur 
stała się nieaktualna.

Wyrazem kultu, jakim mazurski uczony 
Krzysztof Celestyn Mrongowiusz darzył 
Kanta, było przetłumaczenie i wydanie 
jego wykładów. Sama Warszawa zamó-
wiła 400 egzemplarzy. (Biblioteka OBN 
w Olsztynie)

Polskie wydanie wykładów Kanta prze-
łożone przez Mrongowiusza poprze-
dziło niemieckie, chociaż ukazały się 
w tym samym roku (1854)
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W 1994 roku przypadła sto dziewięćdziesiąta rocznica śmierci filozofa. Po-
nieważ, jak wspominałem w pierwszym rozdziale, Kant przez kilka lat był na-
uczycielem w Jarnołtowie, olsztyńskie środowisko humanistyczne postanowiło 
uczcić go w tejże miejscowości. Zarząd olsztyńskiego oddziału Polskiego To-
warzystwa Historycznego wystąpił z projektem wmurowania stosownej tablicy 
na budynku miejscowej szkoły podstawowej (niestety pałac po 1945 roku uległ 
całkowitej dewastacji). Z pomocą finansową i merytoryczną przyszło kilka in-
stytucji i osób prywatnych. Bolesław Wolski bezinteresownie wykonał pamiąt-
kową tablicę z białego marmuru karraryjskiego. Tablicę zaprojektował, również 
społecznie, docent Bohdan Łukaszewicz. Odsłonięcia tablicy, przyozdobionej 
w barwy narodowe Polski i Niemiec, dokonał wicewojewoda olsztyński Krzysz-
tof Fabiański, któremu jako gość honorowy asystowała konsul generalny Repu-
bliki Federalnej Niemiec w Gdańsku Dorothea Boden. W uroczystości udział 
brali doradca Ministerstwa Edukacji Narodowej doktor Tomasz Polkowski, 
kurator olsztyński Ryszard Krępuła, senator Henryk Krupa, miejscowy ksiądz 
proboszcz Franciszek Lebida, przedstawiciele olsztyńskich placówek nauko-
wych i kulturalnych, reprezentacja niemieckich stowarzyszeń z Olsztyna i Mo-
rąga oraz oczywiście władze i nauczyciele z Jarnołtowa i okolic. Obowiązki go-
spodarza pełniła dyrektor szkoły Zofia Bielińska.

Po odsłonięciu tablicy odbyła się sesja popularnonaukowa zorganizowana 
przez olsztyński oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, Ośrodek Ba-
dań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz Szkołę Podsta-
wową w Jarnołtowie, w czasie której wygłoszono następujące referaty: profesor 
Janusz Jasiński (prezes olsztyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Histo-
rycznego), Immanuel Kant, jego życie oraz związki z Królewcem i Jarnołtowem; 
doktor Robert Traba (Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego),  

Czasy Kanta w Jarnotowie pamięta 
gotycki kościół, w którym po dziś dzień 
zachowały się płyty nagrobne rodu Die-
besów. Z ich rąk majątek w Jarnołtowie 
przejął Bernard Friedrich von Hülsen, 
ten sam, który zatrudnił Kanta jako 
nauczyciela swoich dzieci

Jarnołtowo na współczesnej mapie 
geograficznej

Jarnołtowo 1994 r. – uroczystość od-
słonięcia tablicy poświęconej pamięci 
Immanuela Kanta
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Najważniejsze myśli filozoficzne Kanta; doktor Antoni Sołoma (Akademia Rol-
niczo-Techniczna w  Olsztynie), Immanuel Kant, praktyk i  teoretyk pedagogi-
ki; Zofia Bielińska (Szkoła Podstawowa w Jarnołtowie),  Z dziejów Jarnołtowa. 
Archiwum Państwowe w Olsztynie przekazało szkole kopie rękopisów Kanta, 
a Wspólnota Niemiecka Dawnego Powiatu Morąg ofiarowała piękny obraz kró-
lewieckiego filozofa.

Wkrótce potem, za aprobatą władz gminy Zalewo, wspomniana Wspólnota 
Niemiecka Dawnego Powiatu Morąg z inicjatywy doktora Ernsta Vogelsanga, 
urodzonego w Morągu, ufundowała własną tablicę z tekstem będącym dokład-
nym tłumaczeniem tablicy polskiej. 

W 2013 roku były mieszkaniec Jarnołtowa wyrzeźbił w drzewie naturalnej 
wielkości postać filozofa. Jarnołtowo jest dumne, że sławny na cały świat profe-
sor, przez kilka lat mieszkał w ich miejscowości.

Uroczystości kantowskie w  1994 roku nie ograniczyły się do Jarnołtowa. 
W tym samym roku przypadła także czterystapięćdziesiąta rocznica założenia 
Albertyny. W związku z tym olsztyński oddział Polskiego Towarzystwa Histo-
rycznego, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz Wyż-
sza Szkoła Pedagogiczna w  Olsztynie zorganizowały dużą międzynarodową 
sesję naukową, w czasie której wygłoszono dwadzieścia referatów, z czego trzy 
w większym lub mniejszym stopniu dotyczyły Kanta: profesora Steffena Dietz-
scha (Hagen), Wydział Filozofii na Uniwersytecie w Królewcu; doktora Wernera 
Eulera (Marburg), Immanuel Kant w  senacie Albertyny 1786–1801; profesora 
Gideona Stieninga (Marburg), Immanuel Kant und die Geschichte der medizi-
nischen Fakultät in Königsberg. Ostatni referat został zgłoszony do protokołu, 
a  następnego roku wraz z  referatem profesora Dietzcha ukazał się drukiem 
w „Komunikatach Mazursko-Warmińskich” (1995, nr 1). 

Rzeźbę w drewnie wykonał w 2013 r. 
dawny mieszkaniec Jarnołtowa Ryszard 
Fereniec

Tablice (polska i niemiecka) na ścianie 
dawnej szkoły w Jarnołtowie
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Z  inicjatywy środowiska olsztyńskiego toruński profesor Jerzy Serczyk 
przygotował monografię pt. Albertyna – Uniwersytet w Królewcu (1544–1945), 
wydaną w 1994 roku w Olsztynie, w której osobny rozdział poświęcił Kantowi. 
W podobny sposób uczcił filozofa Albertyny autor niniejszego tekstu, przezna-
czając mu w książce Historia Królewca. Szkice z XIII–XX stulecia (Olsztyn 1994, 
Książnica Polska) dwanaście stronic druku, opatrzonych pięcioma ilustracja-
mi, co gdy zważyć szeroki zakres chronologiczny i tematyczny całej publikacji, 
można uznać za należyte uhonorowanie. Przypomnijmy także, że od 1993 roku 
Olsztyn chlubi się posiadaniem ulicy Kanta w dzielnicy Jaroty. 

W 1996 roku uroczystości kantowskie odbyły się również w Gołdapi. Miasto 
dowiedziało się o związkach filozofa z generałem Lossowem, a przez to również 
z Gołdapią, od profesora Mirosława Żelaznego z Torunia. Przystąpiono zatem 
do godnego uczczenia pobytu Kanta w dawnym niemiecko-polsko-litewskim 
grodzie. Wiosną 1996 roku Rada Miejska postanowiła nadać uroczystościom 
dużą, międzynarodową rangę. W przygotowaniach do uroczystości współpra-
cowano z  niemieckim ziomkostwem Kreisgemeinschaft Goldap. Projekt po-
mnika, składający się z trzech brył piaskowca, opracował Zbigniew Pieruński, 
plastyk i zarazem dyrektor miejscowego domu kultury. Uroczystość, która od-
była się 12 października 1996 roku, opisał zwięźle Jarosław Słoma, ówczesny 
wiceburmistrz: 

Monument zbudowany jest z  trzech brył piaskowca ułożonych w  kształcie sty-
lizowanej kamiennej bramy wjazdowej do miasta. Pomnik-brama usytuowany 
w  pobliżu konkatedry kultywującej tradycje kapituły sambijskiej w  Królewcu, 
obok rozwidlenia dróg prowadzących ku przejściu granicznemu z obwodem ka-
liningradzkim oraz ku granicy z Litwą, symbolizuje otwarcie miasta na pozytyw-
ne idee i goszczących tu ludzi. Na północnym filarze umieszczona została tablica 
upamiętniająca filozofa i jego najdłuższą podróż właśnie do Gołdapi. Monument 

Fragment planu miasta Olsztyna 
z widoczną ul. Kanta

Pomnik Kanta w Gołdapi i pamiątkowa 
tablica umieszczona na jednym z jego 
filarów. Autorem projektu odsłonię-
tego w 1996 r. pomnika jest Zbigniew 
Pieruński
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jest prosty i surowy w swej formie – w ten sposób najlepiej nawiązuje do osoby, 
którą upamiętnia. Odsłonięcie pomnika, spowitego w niebieską flagę ze złotymi 
gwiazdami zjednoczonej Europy, nastąpiło w 213 rocznicę śmierci generała von 
Lossowa 12 października 1996 roku. Aktu odsłonięcia pomnika dokonali: pro-
fesor Mirosław Żelazny, filozof z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
który w  1992 roku w  trakcie poszukiwań archiwalnych w  Niemczech potwier-
dził związki Kanta z  Gołdapią; profesor Leonard Kalinnikow, kustosz muzeum 
Kanta w Kaliningradzie, prezes Ogólnorosyjskiego Towarzystwa Kantowskiego; 
Waltraud Schmidt, redaktor „Die Heimatbrücke”, wiceprzewodnicząca Kreisge-
meinschaft Goldap.

Podobnie jak w Jarnołtowie, uroczystość uświetniono sesją naukową z na-
stępującymi referatami: profesor Karol Bal (Wrocław), Kant w  Polsce; profe-
sor Zbigniew Kuderowicz (Białystok), Idea wiecznego pokoju u Kanta; profesor 
Mirosław Żelazny (Toruń), Kant a sprawa polska; Waltraud Schmidt (redaktor 
„Die Heimatbrücke”), Kant w Gołdapi; profesor Leonard Kilinnikow (Kalinin-
grad), Kant a współczesny świat. Życzenia i gratulacje nadeszły z różnych stron 
Polski i Niemiec, m.in. od Ministra Edukacji Narodowej Jerzego Wiatra. Sztukę 
teatralną o  Kancie zaprezentował Teatr Polski z  Wrocławia. Ponadto osobne 
seminarium poświęcone filozofowi przygotowało Koło Historyczne Liceum 
Ogólnokształcącego w Gołdapi. 

Celem uczczenia swego patrona także miasto Mrągowo zorganizowało 
w stupięćdziesiątą rocznicę jego śmierci (2005) dużą sesję naukową. O stosun-
ku Mrongowiusza do królewieckiego filozofa mówili Dariusz Jarosiński i Erwin 
Kruk. Natomiast doktor Danuta Bogdan w  referacie Uniwersytet Królewiecki 
w czasach Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza wydobyła o Kancie szereg no-
wych przyczynków archiwalnych.

Sądzę, że wszystkie te uroczystości jarnołtowsko-olsztyńsko-gołdapsko-
-mrągowskie oraz wydawnictwa z ostatnich lat, upowszechniane przez media,  
włączyły królewieckiego filozofa do kanonu postaci naszego regionu, szczegól-
nie gdy się dodatkowo pamięta o kulcie, jakim go darzył Krzysztof Celestyn 
Mrongowiusz.

Sesja naukowa zorganizowana z okazji 
uroczystości odsłonięcia pomnika Kan-
ta w Gołdapi oraz honorowi uczestnicy 
sesji przed pomnikiem Kanta

Popiersie Mrongowiusza przed budyn-
kiem Urzędu Miejskiego w Mrągowie. 
Po 1945 r. pamięć Mrongowiusza 
uczczono, zmieniając dotychczasową 
nazwę miasta (niem. Sensburg, pol. hist. 
Ządzbork) na Mrągowo
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