Wielcy Polacy to najnowsza wersja wydawnicza, w której pokażemy najwybitniejszych Polaków, ich życie, najważniejsze osiągnięcia. Prezentować będziemy wybitnych
przedstawicieli nauki, kultury i sztuki, życia politycznego. Pierwszą publikacją z tej serii jest album poświęcony
Mikołajowi Kopernikowi wydany w 540 rocznicę urodzin
i 470 rocznicę jego śmierci. Autorem wstępu i redaktorem
publikacji jest profesor Zdzisław Pietrzyk, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.

Mikołaj Kopernik
Mikołaj Kopernik – astronom, ekonomista, lekarz, matematyk, prawnik, kanonik kapituły warmińskiej i doskonały
zarządca majątku tej kapituły.
We wszystkich tych dziedzinach
odebrał staranne wykształcenie
zdobyte w Krakowie, Bolonii,
Padwie i Ferrarze. Był jednym z
prekursorów (a nawet twórców)
nowożytnej nauki. Znany jest
przede wszystkim jako genialny
astronom, twórca teorii heliocentrycznej, która zmieniła sposób patrzenia na wszechświat.

Jego dorobek jest znany i doceniany nie tylko w Polsce ale i na
całym świecie. Wiele szacownych instytucji nosi jego imię,
a pomników z jego wizerunkiem
oraz szkół i ulic nazwanych jego
imieniem nie sposób zliczyć.
Urodził się w Toruniu 19 lutego 1473 r. Mikołaj Kopernik
był synem Barbary Watzenrode
i mieszczanina toruńskiego Mikołaja, który ok. 1464 r. przeniósł się z Krakowa do Torunia.
W końcu 1491 r. wraz z bratem
Andrzejem wpisał się do metryki

Zdzisław Pabisiak, Portret Mikołaja Kopernika, ok. 1958

studentów Wydziału Sztuk Wyzwolonych Akademii Krakowskiej. W Krakowie znalazł się
dzięki swojemu stryjowi Łukaszowi Watzenrode – biskupowi
warmińskiemu. Kopernik studiował w Krakowie przez cztery lata
i wzorem ówczesnych młodzieńców z bogatych rodzin nauki
w murach krakowskiej Alma
Mater nie zakończył stopniem
naukowym. Studiował w Bolonii, Padwie i Ferrarze. W 1500
r. wraz bratem Andrzejem przebywał w Rzymie, gdzie obchodzono „rok święty”. W albumie
zostały przedstawione miasta,
w których przebywał na podstawie dzieł współczesnych M.
Kopernikowi jak i innych przekazów. Kopernik jesienią 1503
r. powrócił na Warmię. Najprawdopodobniej po powrocie
do kraju, przebywał na zamku
biskupim w Lidzbarku Warmińskimr. Od 1504 r. Kopernik towarzyszył wujowi na zjazdach
stanów pruskich w Elblągu,
Malborku i Sztumie.
Po śmierci wuja, Łukasza
Watzenrode (29 marzec 1512)
Mikołaj Kopernik na stałe
przeniósł się do Fromborka.
Zamieszkał w domu zwanym
„curia Sancti Petri”, przy murach obronnych wzgórza katedralnego, a w 1514 r. dokupił
wieżę obronną, w której urządził
obserwatorium astronomiczne.
Działając we Fromborku zetknął
się z zagadnieniami gospodarczymi diecezji warmińskiej i tu
rozpoczął pracę nad swoją teorią heliocentryczną. W 1511 r.
był kanclerzem i wizytatorem
dóbr kapitulnych warmińskiej.
Wobec zagrożenia krzyżackiego
kapituła warmińska w 1516 r.
wybrała Mikołaja Kopernika administratorem dóbr wspólnych
kapituły, które miały siedzibę
w Olsztynie. Na kilka lat (1516
- 1519 i 1520/1521) Kopernik
zamieszkał na olsztyńskim zamku. Zabezpieczył skarbiec kapitulny i rozpoczął intensywną
działalność gospodarczą, która
doprowadziła do znacznego polepszenia sytuacji gospodarczej
kapituły i Warmii. W południowej części biskupstwa zagospodarował leżące odłogiem grunty
we wsiach kapitulnych zasiedlając je. W 1520 r. powrócił do
Olsztyna i przygotował zamek
i miasto do obrony. Na początku
1521 r. zarządzał działaniami

Hartmann Schedel, Liber chronicarum, 1493
związanymi z obroną Olsztyna kiedy to wojska krzyżackie
podeszły pod miasto. W tymże
roku otrzymał tytuł „komisarza Warmii”. Swoją postawą
w trakcie konfrontacji z Zakonem Krzyżackim udowodnił lojalność wobec Korony polskiej
jako poddany króla Zygmunta
Starego. W 1521 r. Kopernik
zrezygnował z administrowania
dobrami kapituły warmińskiej
i powrócił do Fromborka, gdzie
zajął się dalszymi pracami nad
badaniami
astronomicznymi,
których nie przerywał nawet

Mikołaj Kopernik, De revolutionibus orbium
coelestium, 1480, (MUJ)
w czasie największych obciążeń
administracyjnych. W 1523 r.
rozpoczął uzupełniać i przerabiać swoje podstawowe dzieło
O obrotach na podstawie licznych
obserwacji
astronomicznych
i szerokiej lektury dzieł. Ostateczna wersja za pośrednictwem
J. Retyka została przekazana do
drukarni Jana Petreiusa w Norymberdze i ukazała się drukiem
w 1543 r.

Gabriel Johannes Doppelmayer, Atlas coelestis, Norymberga 1742, (BJ)
Kopernik interesował się
sprawami ekonomicznymi, szczególnie monetarnymi. Mikołaj Kopernik sformułował wówczas prawo znane obecnie jako Prawo Kopernika-Greshama stanowiące, że
„gorszy pieniądz wypiera lepszy”,
czyli moneta o małej zawartości
kruszcu wypiera z rynku monetę
o wyższej zawartości kruszcu. W
1531 r. Kopernik opracował tzw.
taryfę chlebową, która regulowała ceny i procedury związane
z wypiekiem chleba w okolicach
Olsztyna.
Na początku lat 40. XVI
w. Mikołaj Kopernik zapadł na

zdrowiu. Zmarł 24 maja 1543
r. we Fromborku. W wyniku
badań archeologiczno-antropologicznych w latach 2005-2006
w katedrze fromborskiej zidentyﬁkowano grób Kopernika
i odnaleziono jego szkielet. Badania kodu DNA doprowadziły
nie tylko do potwierdzenia odkrycia szkieletu ale także do rekonstrukcji komputerowej jego
wyglądu w chwili śmierci.
Prezentowany album przygotowanym został przede wszystkim
na podstawie zbiorów przechowywanych w Uniwersytecie Jagiellońskim. W albumie zamie-
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ściliśmy reprodukcje kilku stron
z najcenniejszego obiektu przechowywanego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej czyli autografu
dzieła O obrotach.
Mikołaj Kopernik jest jedną
z najbardziej rozpoznawalnych
postaci z naszej historii. Złożyło
się na to propagowanie jego wizerunku na różne sposoby prawie
we wszystkich znanych nam środkach przekazu. Liczne portrety
były publikowane w książkach,
czasopismach, na znaczkach
w wielu krajach świata. Mikołaj
Kopernik został uczczony także
wystawieniem mu wielu pomników poczynając od Krakowa, po
Toruń, a kończąc na Chicago i Los
Angeles.
(Ze wstępu Zdzisława Pietrzyka)

Globus nieba z astrolabium, 1480, (MUJ)

Mikołaj Kopernik, 216 stron, 24 x 33 cm, oprawa twarda,
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kart. Cena albumu 250 zł + 5% VAT.
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