
wan a koncepcja heliocentrycznej budowy swiata skrystalizowala 
si§ w jego umysle w sposob ostateczny. Jesieniq 1503 r. Mikotaj 
Kopernik wrocil juz na stale do Polski, jako wszechstronnie wy-
ksztalcony humanista, jako znawca i wielbiciel laciny, greki i kul-
tury klasycznej, jako wybitny matematyk i astronom, lekarz 
i prawnik. 

Wracajqcy po studiach 30-letni Kopernik to typowy uniwer-
salny cztowiek odrodzenia „ruomo uniwersale", na dodatek 
z gtowq petnq idei i zarysami swego rewolucyjnego odkrycia, 
z wizj^ swiata rzqdzonego przez nieruchome Slorice i z obra-
cajqcq si§ Ziemiq. 

1 NICOLAUS COPERNICUS | 
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Przyjazd na Warmi^ - okres lidzbarski 
Jesieni^ 1503 r. Mikolaj Kopernik przybyt na Warmly. Pode-

szly w latach i pewnie schorowany biskup Lukasz Watzenrode 
zamierzal wci^gnqc siostrzenca w wir publicznej dzialalnosci. 
Najblizsze lata sp^dzil u boku swojego wuja i protektora na 
zamku w Lidzbarku Warminskim, na pewno do 1510 r. a moze 
nieco dtuzej. W tym czasie razem ze swoim wujem odbjrwal 
cz^ste podroze zarowno na teren Prus Krolewskich, jak i do sto-
licy panstwa - Krakowa. 

30-letni Mikolaj Kopernik, zdolny i wszechstronnie wy-
ksztalcony, u boku wptywowego biskupa warmiriskiego mial 
otwartq droge do kariery. Juz wtedy piastowal dwie godnosci du-
chowne, zajmowal dwa stanowiska koscielne dajqce mu nieza-
leznosc materialnq i duze wplj^/yy. 

Wiemy, ze od 1495, a formalnie od 1497 r. byl kanonikiem 
Warminskiej Kapituly Katedralnej. Ponadto jeszcze przed powro-
tem z Wloch dzi^ki staraniom wuja, otrzymal dochodowq pre-
bend^-scholasteri^ kosciola sw. Krzyza we Wroclawiu. Musiai 
miec na to zgod^ papieza. Kiedy dokladnie uzyskal kanoni? 
wroclawskq nie wiemy, ale dyplom doktorski z 1503 r. nazywa 
go juz takze kanonikiem scholastykiem wroclawskim. Jakie funk
cje zwigzane z scholasteri^ spetniat, rowniez nie wiemy. 
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Zamek biskupow warminskich w Lidzbarku Warminskim 

Jako duchowny i kanonik fromborski wykonywat przede 
wszystkim obowiqzki religijne, do jakich byli zobowigzani 
wszyscy kanonicy. Wsrod biografow astronoma do dzis trwa spor, 
czy byt on ksi^dzem, a wi^c czy przyj^t swi^cenia prezbiteratu 
czyli kapianskie, czy ograniczyi si^ do przyj^cia tylko nizszych 
swi^ceh, ktore wystarczyly by objgc kanoni^ warminskq. Te 
nizsze swi^cenia przyjql zapewne w Lidzbarku jesienig 1495 r. 
W lutym 1496 r. w dokumencie wystawionym przez biskupa war
miriskiego Lukasza Watzenrode, Mikolaj Kopernik jest nazywany, 
jako „kleryk chelmiriski" - od miejsca urodzenia w diecezji 
chelmiriskiej, do ktorej nalezal Toruri. Od tego czasu mlody Mi-
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kotaj jest osob^ duchownq, ale mozemy przypuszczac, ze nie 
zabiegai i nie planowal zdobywac innych stopni w hierarchii kos-
cielnej, gdzie niezb^dne byly peine swi^cenia kapianskie. 

Jako sekretarz i jednoczesnie lekarz, opiekun swego wuja 
Lukasza Watzenrode, podczas kilku lat pobytu w Lidzbarku bral 
udzial w wielu waznych wydarzeniach tamtych czasow. Pierw-
szym publicznym wystqpieniem mlodego Kopernika byl udziat 
w zjezdzie stanow pruskich w Malborku w dniach 1-4 stycznia 
1504 r. W tym samym roku wyjezdzal razem z biskupem war
minskim do Torunia, Elblgga, Gdanska. W styczniu 1507 r. byl 
prawdopodobnie w Krakowie na uroczystosciach koronacyjnych 
Zygmunta Starego. Mozna wnioskowac, ze rowniez w kolejnych 
latach Mikolaj towarzyszyl wujowi w jego licznych podrozach, 
a wi^c na zjazdy stanow pruskich, w poselstwach do krola i do 
wielkiego mistrza krzyzackiego. W styczniu 1507 r. Kapitula 
Warmihska oddelegowala Kopernika juz oficjalnie do opieki nad 
cierpiqcym na rozne schorzenia biskupem. Mozliwe, iz bylo to 
tylko potwierdzenie stanu faktycznego, ktory i tak istnial od 
jesieni 1503 r. Ta decyzja Kapituty zwalniala go z ttumaczenia 
si?, dlaczego, jako kanonik fromborski nie rezyduje w swojej 
kanonii przy katedrze. Nalezy wiedziec, ze cztonkow kapituty 
obowiqzywata wspolna modlitwa, wspolne odmawianie brewia-
rza oraz uswietnianie nabozehstw koscielnych dla powi^kszenia 
chwaty Bozej w katedrze fromborskiej. Rezydujqc w Lidzbarku 
u boku wuja wypetniat te czynnosci, zapewne w inny nieco spo
sob, w kaplicy zamkowej biskupow warminskich. 

W tym tez czasie Kopernik przetozyl z j?z. greckiego na lacing 
85 listow obyczajowych Teofilakta Symokatty, bizantyjskiego pi-
sarza z VII w. Ten przektad zostat wydany drukiem w Krakowie 
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w 1509 r. w drukarni Hallera. Mikotaj zadedykowat to wydanie 
swojemu wujowi, biskupowi warmihskiemu. Byta to pierwsza 
praca Kopernika wydana drukiem. Jest ona rowniez swiadec-
twem rozlegtych zainteresowah humanistycznych Kopernika. 

Pod koniec 1510 r. bardzo scisty, rodzinny zwiqzek Mikotaja 
Kopernika z biskupem ulegt pewnemu rozluznieniu. W listopa-
dzie 1510 r. Kapitula powotata go na odpowiedzialny urzqd kan-
clerza powierzajqc mu rowniez funkcj? wizytatora, czyli 
kontrolera gospodarstw Kapituty Warminskiej. 

Kapitula Warmihska sprawowata wladz? swieckq nad trzema 
komornictwami: fromborskim, pieni^znieriskim i olsztyhskim. 
Dwa ostatnie komornictwa miaty wspolnego administratora, 
ktoremu podlegato 120 wsi, a powierzchnia uprawna wynosita 
3600 tanow, czyli okoto 67-68 tysi^cy hektarow ziemi uprawnej 
i pastwisk. Dochody z tych komornictw byly gtownym zrodtem 
zamoznosci Kapituty. Te nowe obowigzki, zwtaszcza urzgd kan-
clerza, wymagaty stalego pobytu Kopernika we Fromborku. 
Mozemy, wi^c przyjqc, ze od kohca 1510 r., az do smierci, 
Kopernik na state mieszkat przy fromborskiej katedrze. Wazne 
jest, ze istotnie nie ma zadnych wzmianek w dokumentach 
z 1511 i 1512 r. o wyjazdach Kopernika z biskupem Watzenrode. 
Nie ma tez wzmianki, aby Kopernik towarzyszyl swojemu wujowi 
w podrozy do Krakowa w 1512 r. na zaslubiny Zygmunta Starego 
z Barbara Zapolya. Wiemy tylko, ze w drodze powrotnej Lukasz 
Watzenrode zmarl w Toruniu 29 marca 1512 r. w wieku 64 lat. 
Przy jego smierci Kopernik nie byl obecny. 

Na tak zwane lata lidzbarskie Kopernika przypada pierwsze 
opracowanie nowej teorii budowy swiata przygotowanej mys-
lowo jeszcze w czasie pobytu w Bolonii. Ostateczna wersja tego 
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opracowania zostata nazwana „Komentarzykiem o hipotezach ru-
chow niebieskich". Kopernik wytozyt w niej po raz pierwszy 
swojq niedoskonat^ jeszcze teori? hehocentryczn^. Opracowanie 
to nie byto przeznaczone do druku, ale krqzylo w wielu odpisach, 
ktore autor wysylal swoim znajomym i przyjacioiom z mysl^ 
o uwagach i wst^pnych ocenach swoich odkryc i plyn^cych z nich 
wnioskow. W tym opracowaniu Kopernik zawari opis heliocen
trycznej budowy swiata, bez szczegotowych wywodow matema-
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tycznych, ktore odkladal do b^dqcego jeszcze w zamysle 
gtownego dziela swojego zycia. 

Jego tresc mozna ujqc w kilku punktach: 
1. Srodek Ziemi nie jest srodkiem ci^zkosci i srodkiem biegu 

Ksi^zyca. 
2. Srodkiem swiata jest Slohce, dokola ktorego obracaj^ si? 

wszystkie planety. 
3. Dostrzegany ruch Slohca nie pochodzi od niego, ale jest 

ztudzeniem powstalym wskutek ruchu Ziemi. 
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Frombork-Olsztyn-Frombork - dziatalnosc 
w imieniu Kapituty i praca naukowa 

Po przybyciu do Fromborka w koricu 1510 r. a zwtaszcza po 
smierci wuja i protektora, biskupa Lukasza Watzemode, w marcu 
1512 r. rozpocz^t si? dla Kopernika okres bardzo wyt?zonej, 
samodzielnej juz dzialalnosci publicznej. Najpierw byta to, jak 
juz wiemy, funkcja kanclerza i wizytatora dobr kapitalnych. 
W mi?dzyczasie dot^czano do tego inne, drobne funkcje natury 
administracyjnej. 

Najpowazniejsze obowi^zki spadty na Kopernika, gdy Kapi
tula powierzyta mu w listopadzie 1516 r. funkcj? administratora 
swoich dobr na okres trzech lat. Siedzibg administratora dobr ka
pitalnych byt Olsztyn, dokgd Kopernik przyjechat pod koniec 
1516 r. i zamieszkat na zamku kapitalnym. T? funkcj? petnit bar
dzo sumiennie i odpowiedzialnie az do konca 1519 r. Systema-
tycznie podrozowat po wszystkich komornictwach nalez^cych do 
Kapituty Warminskiej. Dokonywat lokacji na opuszczonych gos-
podarstwach, osadzat nowych dzierzawcow. Dbat o interes Ka
pituty, ale swoje obowi^zki wypetniat rzetelnie i sprawiedliwie. 
Zaj^t si? bardzo intensywnie odbudow^ gospodarcz^ potudnio-
wej Warmii po zniszczeniach wojennych. W sporzgdzonej przez 
niego ksi?dze zanotowat az 66 zapisow nowo osiedlonych rolni-
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kow. Jest to liczba znacz^ca jak na owe trudne czasy. Znana jest 
jego zapobiegliwosc, skutecznosc w zaopatrzenie mihtarne 
zamku kapitulnego w Olsztynie, ktory stat si? twierdz^, a mistrz 
krzyzacki Albrecht HohenzoUern nie odwazyl si? jej zaatakowac, 
mimo zaostrzonych w 1517 r. stosunkow polsko-krzyzackich. 

Na zamku w Olsztynie znajdowat si? skarbiec Warminskiej 
Kapituty Katedralnej, a w nim duza ilosc waznych dokumentow. 
Kopernik, jak mato kto, doceniat ich wielkie znaczenie i dlatego 
w okresie swojego urz?dowania uporz^dkowat je, zabezpieczyt 
i wtasnor?cznie zinwentaryzowat cate archiwum i zawartosc 
skarbca kapitulnego. R?kopis tego inwentarza nosi dat? 1520 r. 

W tym czasie Kopernik zacz^t interesowac si? sprawami mo-
netarnymi, ktore w tym rejonie Krolestwa Polskiego, w Prusach 



Zamek kapituly warminskiej w Olsztynie 

Krolewskich wymagaly koniecznej i to radykalnej naprawy. 
Kopernik na zlecenie biskupa Fabiana Luzjahskiego napisai 
w 1517 r. swojq pierwszy rozpraw? o reformie pienigdza. Opra
cowanie nosilo znamienny tytul „Rozmyslania". Problem dotyczyt 
umyslnego psucia monety przez Zakon. Biskup warminski, 
zaalarmowany skargami stanow pruskich, staral si? osobiscie 
interweniowac w Krolewcu, by zapobiec stosowania tych praktyk, 
a przynajmniej ich ukrocenia. Nieco pozniej, takze podczas po
bytu w Olsztynie powstat znany powszechnie traktat Kopernika 
o pieni^dzu, b?d^cy rozwini?ciem wczesniejszej rozprawy. 
W sumie napisai kilka rozpraw i traktatow na tematy monetarne. 
Bral takze udzial w sejmikach obradujgcych na temat uzdrowie-
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nia monety, np. w Gru-
dziqdzu w 1522 r. i po-
stulowat, aby moneta 
pruska zostaia zrow-
nana z polskg. Sfor-
mutowat wtedy swojg 
slynnq zasad? ekono-
miczng, ze moneta o niz-
szej wartosci kruszcu 
(ztota czy srebrna) wy-
piera z obiegu monet? 
dobrq. 

Kopernik byt rowniez 
cenionym lekarzem. 
Studiowat przeciez me-
dycyn? na znanym z tego 
kierunku Uniwersytecie 

w Padwie. Kapituta Warminska zgadzajqc si? na jego dalsze stu-
dia w 1501 r. sugerowata ten wtasnie kierunek i t? uczelni?. 
Wprawdzie Kopernik nie uzyskat doktoratu z medycyny, bo obro-
nit si? w Ferrarze z kierunku prawa koscielnego rozpocz?tego 
w Bolonii i zaraz potem, jesieni^ 1503 r., jak wiemy, wrocil na 
Warmi?, to jednak musiai bye dobrym lekarzem, skoro z jego rad 
i z jego opieki medycznej korzystat przez kilka lat biskup Lukasz 
Watzenrode. Takze i pozniej juz z Fromborka byt wielokrotnie 
wzywany na dwor biskupi do Lidzbarka, by leczyc biskupow 
warmiriskich oraz dworzan. Wiemy, ze wyjezdzal do chorych 
poza granice Warmii, a wi?c do Gdanska, do Elbl^ga, do Lubawy 
czy do Krolewca. Nie ulega tez wgtpliwosci, ze z jego porad 
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Zamek kapituty warminskiej w Olsztynie 

lekarskich korzystali na miejscu inni cztonkowie Kapituty War-
miriskiej. Kopernik pozostawat w bliskich kontaktach z wybitnymi 
lekarzami tamtej epoki, np. osobistymi lekarzami krola Zygmunta 
Starego w Krakowie czy ksi?cia Albrechta w Krolewcu. W maju 
1519 r. biskup Fabian Luzjariski zwrocit si? do Kopernika 
0 pomoc w zwalczaniu zarazy, ktora dotarta do Braniewa 
1 do Fromborka. 

W listopadzie 1519 r. Mikotaj Kopernik wrocil do Fromborka. 
Owocnie spetnil swqj urzgd administratora Kapituly. W styczniu 
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Kruzganek zamku w Olsztynie 

1520 r. byl wyslannikiem do wielkiego mistrza krzyzackiego, 
Albrechta, Hohenzolerna, ktory wlasnie wtedy rozpocz^l wojn? 
z Polsk^ i zajql nalezqce do biskupa warmiriskiego miasto 
Braniewo. Proby mediacji nie powiodly si?, a Krzyzacy juz 
23 stycznia 1520 r. podpalili Frombork i zniszczyli mi?dzy innymi 
kuri? zewn?trznq Kopernika. Ten fakt byl przyczyn^, ze nasz 
astronom zdecydowal si? wrocic do Olsztyna, gdzie jak zanoto-
wal, juz 19 lutego tegoz roku obserwowal ruchy planety Jowisz. 
Caly burzliwy rok 1520 Kopernik sp?dzil w Olsztynie, konty-
nuujqc obserwacj? planet. Swoje punkty obserwacyjne i po-
trzebny do tego sprz?t i urz^dzenia mial w Olsztynie juz zapewne 
w czasie swojego wczesniejszego pobytu w tym miescie. Nalezy 

50 

Wykresy do badan astronomicznych w kruzganku zamku w Olsztynie 

wiedziec, ze na polnocnej scianie od strony dziedzirica na I pi?t-
rze kruzganku olsztyriskiego zamku zachowaly si? wykresy do 
badari astronomicznych wykonane przez Kopernika. W listopa
dzie 1520 r. zostat ponownie administratorem dobr kapitulnych. 
W zwiqzku z zagrozeniem Olsztyna przed niebezpieczeristwem 
ataku wojsk krzyzackich zabiegai usilnie o pomoc i interwencj? 
krola. Napisai do Zygmunta Starego list, w ktorym prosit o wspar-
cie zbrojne i przy okazji deklarowat wiernosc i lojalnosc. List, 
przej?ty przez Krzyzakow, nie dotart do krola polskiego. 15 stycz
nia 1521 r. wojska wielkiego mistrza podeszty pod Olsztyn, ale 
nie zaatakowaty miasta. Miasto i zamek byly wyjqtkowo dobrze 
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Wn^trze katedry we Fromborku 

przygotowane do obrony. Kopernik, bowiem w miedzyczasie 
zdotat sprowadzic z Elblqga bardzo skuteczne w czasie obrony 
hakownice oraz inny sprz^t. W tej sytuacji wielki mistrz Albrecht 
nie probowal nawet zdobywac miasta, palqc jedynie kilka oko-
licznych wsi. Po ust^pieniu zagrozenia wojennego, Kopernik, jako 
administrator powrocil do normalnych obowigzkow, znow osa-
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dzajqc rolnikow-dzierzawcow na opuszczonych lub zniszczonych 
wojnq gospodarstwach. 

W czerwcu 1521 r. zakohczyl urzqd administratora, poniewaz 
powierzono mu jeszcze bardziej prestizowe i odpowiedzialne sta-
nowisko - komisarza calej Warmii, zwiqzane z mozliwym niebez
pieczeristwem kontynuowania i rozszerzenia przez Krzyzakow 
wojny rozpocz^tej jeszcze w styczniu 1520 r. od zaj?cia Bra
niewa. Nie wiemy dokladnie, jakie kompetencje posiadal komi-
sarz, mozemy przypuszczac, ze byla to funkcja nadzwyczajna, 
urzqd powolany na okres powojenny i niepewny. Jego zadaniem 
mialo bye wprowadzenie ladu i porzqdku w zniszczonym gospo-
darczo i zdewastowanym biskupstwie warmiriskim, a takze 
w miar? mozliwosci przywrocenie dawnego ladu i rozkwitu. 
Do tej funkcji, wymagajqcej duzo dyplomacji i taktu, a zarazem 
stanowczosci i udzialu w spotkaniach, na zjazdach i roznych 
naradach, Kopernik byl najbardziej odpowiednig osobq. 

Na tym stanowisku Kopernik spisal si? bardzo dzielnie 
i nikogo nie dziwi, ze po smierci biskupa Fabiana Luzjahskiego 
(zmarl 30 stycznia 1523 r.) Kapituta zamianowata go administ
ratorem catego biskupstwa. T? funkcj? petnit przez 8 miesi?cy. 
Jako administrator zapewnial postow krola polskiego przybytych 
do Fromborka w lutym 1523 r., ze Kapitula Warmihska dotrzyma 
ustaleh tzw. uktadu piotrkowskiego w sprawie wyboru nowego 
biskupa warmiriskiego. Kopernik, jako kanonik, i jako administ
rator, brat tez udziat w wyborze na biskupa warmiriskiego 
Maurycego Ferbera, ktory uzyskat zatwierdzenie papieskie w paz-
dzierniku 1523 r. Po wyborze Ferbera, Kopernik zostat ponownie 
kanclerzem Kapituty (1523-1525). 

Jako kanclerz wielokrotnie wyst?powat przeciwko gwattom 
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Frombork - Katedra - widok i wiezy 
i rabunkom dokonywanym przez wojska krzyzackie na terenie 
Warmii. Krzyzacy, mimo rozejmu toruriskiego z lutego 1521 r., 
faktycznie nie wycofali swoich wojsk z terenow Warmii i co raz 
gn?bili i rabowali miasta i wioski. W imieniu Kapituty redagowal 
listy i pisma peine goryczy i skarg do dowodcy tych oddziatow. 
Poprawa sytuacji nast^pita jednak dopiero z chwil^ sekularyzacji 
Zakonu. 10 kwietnia 1525 r. wielki mistrz Albrecht zlozyt w Kra
kowie hold krolowi polskiemu, zwany holdem pruskim. Dotych-
czasowy wielki mistrz krzyzacki przeszedt na rozszerzajqcq si?, 
a powstaty kilka lat wczesniej, nowg wiar? protestanckq i zacz^l, 
za zgodg krola polskiego, tytutowac si? ksi?ciem Prus. W ten spo
sob z terytorium dawnego paristwa krzyzackiego powstaty Prusy 
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